
“AD ETERNUMAD ETERNUMAD ETERNUMAD ETERNUM” ens planteja una bonica història entre un nen i una àvia, que 

sense cap vinculació, l'atzar ha decidit unir els seus camins,  per aprendre a 

afrontar la seva destinació.

Us presentem “AD ETERNUMAD ETERNUMAD ETERNUMAD ETERNUM”, una història que us arribarà al cor.
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Sobre “Ad Eternum”, un curtmetratge de 12 min. de duració

Resum de l’argument

En Daniel, un nen de 8 anys, prim i d'aspecte pàl•lid, 

espera assegut en una cantonada d'un banc de 

l'avantsala del tanatori. Amb cert avorriment, sospira en 

veure passar persones davant seu, a dalt i a baix, la 

majoria vestits de dol, en petits grups o passejant sense 

presses, entre murmuris. Allà trobarà a la Carmen, una 

àvia amb qui compartirà la seva particular visió sobre la 

vida i la mort...

Protagonitzat per
Ane Guisasola, Víctor Martínez, Francesc Pagès, Cristina 

Rodriguez i Xavier Serrat

Idea original i Direcció Xavier Cruzado

Guió de Xavier Cruzado

Pressupost 4.200€

Plana web http://www.adeternum.tk

BSO
Pablo Ríos, amb la Kyiv Symphony Orchestra 

(Orquestra Simfònica de Kiev, Ucraïna)

Contacte Tel. 670 233 141 – my5films@gmail.com



Xavier Cruzado, guionista, productor y director de cine español nacido en Barcelona el 15 de junio de 1968, participa como: 

Xavier Cruzado, guionista, productor i director de cinema 

Direcció de Cinema per la Universitat Camilo José Cela

Nascut a Barcelona  el 15 de juny de 1968, participa a: 

- Extra a la sèrie de TV "Quan es fa fosc" (Dark Justice) de la Lorimar Prod. i TV3 (1991).

- Col·lab. programa de TV "Ven al Paralelo" a “La 2", presentat per Sara Montiel (1992).

- Resp. de premsa i distrib. del llargmetratge "Where is Demian?" de Santi Trullenque (1998)

- Col·laboració a l’episodi pilot de TV de "Zona Azul" (2010).

- Director i Prod. curtmetratge "Invisibles" (2010-11), amb Montse Alcalà, Sergi Albert i Francisco Urtiaga.

- Director i co-Prod. curtmetratge "Ficción Real" (2011), amb Marian Aguilera, Roger Pera i Xavier Serrat.

- Director, co-Guionista i Prod. curtmetratge "El Límite" (2012), amb Toni Sevilla i Francesc Pagès.

- Co-director del videoclip “No more crimes” d’Aby Jackley feat Lexter (2012).

- Director, Guionista i Prod. curtmetratge “Ad Eternum“, en pre-producció (2013).

- Idea Original, co-Prod.Exec.i Doc. del llargmetratge "Al sur de Guernica", en pre-producció (2013).

- Director, Guionista i Prod. curtmetratge “Big Game“, en procés de guió (2014).

Sobre el Director, Xavier Cruzado

Com a director, m'interessa jugar amb la psicologia dels personatges, 

portar-los al límit, perquè no em vull quedar a la superfície. M'agrada 

jugar amb els detalls, els senyals, les incògnites, oferir un resultat 

inesperat, que sorprengui l'espectador i sobretot, m'agrada aplicar un 

missatge final, perquè vull entretenir, alhora que vull fer pensar, a raonar 

amb criteri propi.

Els meus principals referents en el món del cinema són Alejandro 

Amenábar, per la seva aposta ferma a demostrar que el nostre cinema 

és capaç de crear grans produccions i Rodrigo Cortés, per la seva gosadia 

i joc amb la psique humana per introduir-te en la història amb una 

genialitat.

La meva visió del cinema com a plataforma cultural
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Equip Artístic

Personatges Actors

Carmen Ane Guisasola

Daniel  Víctor Martínez

Pare Daniel Francesc Pagès

Mare Daniel Cristina Rodriguez

Empleat tanatori Xavier Serrat

Francesc Pagès, Un gran professional que ha 

participat, entre altres, a sèries com “Hospital 

Central”, “Gran Hotel”, “Alakrana”, “El 

Comisario” o “Cuéntame”, i amb el director, ha 

protagonitzat el thriller “El Límite”, amb Toni 

Sevilla, entre d’altres..

Web: http://www.fpages.es/

Cristina Rodríguez, Una actriu amb gran 

potencial que ha participat  en publicitat, a més 

de sèries com “El Barco” i diversos 

curtmetratges. Amb el director, ha 

protagonitzat el thriller “El Límite”, amb Toni 

Sevilla, entre d’altres..

Web: http://www.cristinarodriguez.eu/es

Xavier Serrat, Polifacètic actor amb una extensa 

carrera al teatre i sèries de TV com “Cuéntame”, 

“La Lola”, “Los Serrano”, “Policías”, “Hospital 

Central”, al cinema amb “Caja 507” i amb el 

director, ha protagonitzat “Ficción Real”, amb 

Roger Pera i Marian Aguilera.

Web: http://www.xavierserrat.cat/

Víctor Martínez, Una jove promesa del mon 

audiovisual, que ha participat en nombrosos 

curtmetratges, així com a model publicitari. Ha 

treballat amb el director al thriller “El Límite”, 

amb Toni Sevilla i Francesc pagès, entre 

d’altres..

Web: http://goo.gl/BCmhW

Ane Guisasola, Als seus 69 anys, ha participat 

en nombrosos curtmetratges, així com a 

diversos programes de TV i sèries com “Hospital 

Central” i al cinema a “Gernika entre las 

bombas”, entre d’altres. Va ser escollida “Abuela 

del País Vasco”

Web: http://goo.gl/cMB9O



“Ad Eternum”, als mitjans

www.adeternum.tk

www.visioncineytv.es

www.culturaencadena.com

www.elbaix.cat www.fetasantfeliu.cat

www.youtube.com/watch?v=hq6txIJ1dto

Teaser “Ad Eternum”



Equip Tècnic 

Guió  i Direcció Xavier Cruzado

Ajudant direcció Judith Mora

Auxiliar direcció i Script Norma Martínez

Direcció de Càsting Montse Alcalà

Storyboard Xavier Cruzado

Producció Executiva Xavier Cruzado

Direcció de Producció Cristina Comas

Ajudants de producció Mireia Tarruella / Carlota Alforcea

Director de fotografia Omar Danuk

Ajudant de fotografia Olaya Marcos

Auxiliar de fotografia Sonia Balduque

Foto fixa David Comino

Gaffer Pablo González

Elèctrics Anna Mestre / David Catalán

Art i atrezo Marcela Anahí

Vestuari Laura Llabrés

Maquillatge i Perruqueria Isabel Temprado / Aída Suñé

So directe y Post-producció Gabriel Hurtado

Música BSO Pablo Ríos, amb la Kyiv Symphony Orchestra 

(Orquestra Simfònica de Kiev, Ucraïna)

Muntatge i Post-producció Marta Broch
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