
 
 

  
    

Com a presentació ràpida,  
podríem dir que Que no nos 
dejemos a nadie és el títol  
d’un curtmetratge dirigit per 
Esteve Badia, que posa el    
focus en la crisi ambiental i el 
profit que les empreses en   
treuen. 
 
Però això seria abreujar-ho 
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massa. Que no nos dejemos a 
nadie és molt més que això. 
És també la història d’una  
relació sentimental a dues 
bandes. I les històries dels 
membres de l’empresa, cadas-
cun amb els seus secrets,   
rancúnies i interessos. 
 
I és també un retrat de la    
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Roberto  Martín,  director  de  departament 
d’una empresa multinacional, dissenya un 
pla de reciclatge que vol que sigui perfecte, 
on res no s’escapi. La direcció de l’empr-
sa, que vol ser pionera en la lluita contra el 
canvi climàtic, li aprova i es posa immedia-
tament en marxa. 
 
Aquesta serà una presentació especial que 
comptarà amb la presentació del curtme-
tratge per part  del  seu director,  l’Esteve 
Badia, que és també un membre de la 
Junta del Cineclub Sabadell. Seguidament 
es farà el passi del curt, i en acabar comp-
tarem  també  amb  una  presentació  de  
característiques  tècniques  i  finalment   
tindrem l’oportunitat de fer un col·loqui amb 
tot l’equip del curtmetratge. 

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

Que no nos dejemos a nadie 

Director:  ......................... Esteve Badia 
Guió   .............................. Esteve Badia 
Producció: ...................... Styl Natura 
Director d’art: .................. Marc Cornet 
Ajudant direcció: ............ Antoni Barreda 
Fotografia:  ..................... Francesc Cornet 
So: .................................. Jordi Cornet 
Muntatge: ....................... Marc Cornet 
Càsting: .......................... Mireia Ruíz 
Estilisme: ........................ Anna Sallés 
Duració:   ........................ 25 m 
i per ordre alfabètic: 
F.Javier Avendaño, Luis Miguel Avendaño, 
Angel Benito, Sílvia Cortés Juste, Lluís 
Grau, Rubén Muñoz Gil, Elvira Lozano i 
Xavi Pastor. 

David Òbia ……….. Roberto 

Ingrid Goset ……… Carmen 
 

I per ordre alfabètic: 
Jesús Abejón, Luis Miguel Avendaño, 
Patrícia Badia, Edu Beltran, Conxita   
Cornet, Gloria Espunyes, Angel Gallardo, 
Albert Higuero Molina, Lidia Inglada, 
Esmeralda Jiménez, Alba López, Sebas 
López, Raquel Membrive, Mireia Ruiz, 
Josep Maria Sala, Andrea Serrano    
Carmona, Silvia Tatjer i Joan Tutusaus. 
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societat actual. Especialment 
des del fenomen Greta     
Thunberg, l’ecologisme i la 
lluita contra el canvi climàtic 
han ocupat hores de tertúlies, 
programes i reportatges. I 
com sol passar, no tot és blanc 
i negre, i els matisos de gris 
queden sovint oblidats. A Que 
no nos dejemos a nadie hi ha 
personatges que se situen     
en tota aquesta escala; de    
l’entusiasta al negacionista, 
passant pel dubitatiu, tots ells 
amb motius per posicionar-se 
d’una banda o l’altre de 
l’espectre. 
 
No tots els directors serien 
capaços de treure-li tant de 
suc a vint-i-cinc minuts de 
metratge com ho fa Esteve  
Badia. El públic és molt més 
que un mer espectador,          
es compta amb la seva         
intel·ligència perquè dedueixi, 
a partir de les paraules que no 
es diuen i les imatges que no 
es mostren, moltes de les    
coses que han passat entre els 
personatges, sense voler      
donar-ho tot mastegat. Com a 
tot bon producte cinemato-
gràfic, cal remarcar la impor-
tància de les mirades, dels  
silencis…És una obra compro-
mesa des de tots els punts     
de vista; l’artístic, el social i         
l’ humà. 

L’equip tant actoral com      
tècnic és nombrós i divers. 
Amb alguns ja hi va comptar 
en anteriors projectes i 
d’altres treballen amb Badia 
per primer cop, després 
d’haver-se sotmès a diverses 
proves de càsting. Una de      
les lliçons més valuoses del 
projecte ha estat la germanor 
que s’ha donat al grup, tibant 
del carro en els moments més 
durs de la pandèmia, sense 
que ningú hi renunciés,       
remant en una mateixa direc-
ció fins aconseguir tenir el 
producte acabat i llest per   
l’estrena. Van passar molts 
mesos dels que ningú hauria 
imaginat o volgut, però un cop 
retornats a la normalitat, 
quan s’encenia la càmera per 
gravar l’entusiasme era com el 
del primer dia d’assajos. I 
aquesta passió, que Badia     
va saber impregnar a tot el 
grup - mèrit afegit tenint en 
compte, com hem dit, que    
era tan nombrós- traspua la 
pantalla. 
 
Un curtmetratge audaç, amb 
una temàtica fins ara poc    
explotada cinematogràfica-
ment, potent, intens, explosiu. 
 
I tot i ser una advertència    
innecessària per als bon       
cinèfils, volem remarcar que 

aquí pren especial rellevància 
la importància de no moure’s 
del seient fins que acabin els 
títols de crèdit, perquè ells 
també formen part de la 
pel·lícula.  
 
Abans de la projecció, l’Esteve 
Badia farà la presentació del 
curtmetratge. I a l’acabar el 
passi, ho arrodonirem amb 
una presentació tècnica       
d’alguns aspectes remarcables 
del curtmetratge, per part del 
director d’art, Marc Cornet. 
 
Per acabar, farem un 
col·loqui, on tot l’equip       
respondrà a les preguntes       
o comentaris dels especta-
dors.  
 
Una sessió ben bé de             
Cineclub! 
 
 
 
Us hi esperem! 
 
 

Edu Beltran 


