




Estrena el dilluns 24 de gener a les 22.25 



Hi ha una classe de gent que planta cara a la vida, que 
coneix l’autèntic sentit de l’amistat, que s’aixeca tantes 
vegades com cau  i que fa de l’amor el motor de la seva 
existència. Són els “polseres vermelles”.

Els “polseres vermelles” riuen, ploren, s’enamoren, 
somien, lluiten i fracassen com tothom, però molt més 
intensament. I per això és com si visquessin el doble.

Si t’hi fixes bé, pot ser que en tinguis un ben a la vora. 
Tu mateix podries ser un d’ells. I de fet, qui no voldria 
ser així?



TV3 ESTRENA “POLSERES VERMELLES”, 
UNA SÈRIE CREADA PER ALBERT ESPINOSA
La producció està dirigida per Pau Freixas i es basa en l’experiència 

personal d’Espinosa en el món hospitalari

El Roc, l’Ignasi, el Lleó, el Jordi, la Cristina i el Toni 
són els “polseres vermelles”, els sis protagonistes 
de la nova sèrie que TV3 estrena el dilluns 24 de 
gener, a les 22.25.

Creada per Albert Espinosa i dirigida per Pau 
Freixas, “Polseres vermelles” fa un retrat, ple 
d’humor i de tendresa, de la relació que s’estableix 
entre un grup de nois ingressats en un hospital 
infantil.

“Polseres vermelles” és una història sobre 
l’amistat, la superació i les ganes de viure, una 
producció on, a diferència del que és habitual en 

les sèries ambientades en un hospital, els met-
ges han cedit tot el protagonisme als pacients, 
nois d’entre 8 i 17 anys que tenen les inquietuds 
pròpies de la seva edat i les mateixes ganes que 
qualsevol noi de riure, d’enamorar-se i de desco-
brir coses noves.

Durant 13 setmanes, “Polseres vermelles” mos-
trarà com és la vida d’aquests sis nois a l’hospital, 
com s’hi aclimaten i com l’estada al centre canvia 
també la vida de la gent que els envolta: les seves 
famílies, els metges, els amics.



Sense defugir les circumstàncies especials en què es troben els protagonistes, “Polseres ver-
melles” s’allunya de la tristor i posa l’accent en les vivències i situacions pròpies dels nois i 
noies de la seva edat, amb la diferència que el fet que el seu món sigui un hospital farà que ho 
visquin tot amb una gran intensitat.

Per recrear l’ambient, “Polseres vermelles” aprofita la dilatada experiència d’Espinosa en el 
món hospitalari –va passar deu anys de la seva vida ingressat en hospitals i des de fa cinc anys 
fa conferències per hospitals d’arreu de l’Estat- i també el to vitalista, la tendresa i el sentit de 
l’humor que caracteritzen tots els seus treballs.



Una història sobre
el valor de l’amistat,

la  superació i  
les ganes de viure 



ROC
Està en coma des del començament de la sèrie, però la seva veu en off ens explicarà tots 
els capítols. La seva veu infantil i innocent ens farà els resums del que veiem i sentim. És 
com si estigués despert a la seva manera i observant-ho tot. Va tenir un accident en una 
piscina i quan el van treure ja estava en coma. La seva mare se’n sent molt culpable. 

Acompanyants: La seva mare el visita cada dia. Fins i tot ha trobat una manera de visitar-
lo, alegrar-li el dia i treballar per a l’hospital.

IGNASI
És el més xuleta de tots. Un nen acostumat a ser el líder i a humiliar alguns companys 
de classe. El seu pas per l’hospital canviarà la seva personalitat. Descobrirà el valor de 
l’amistat i del respecte i també haurà d’aprendre a acceptar la seva malaltia. Comparteix 
habitació amb el Roc, de qui n’aprendrà moltes coses. Els seus pares estan massa ocupats 
per visitar-lo sovint. L’Ignasi s’adonarà que potser no té tants amics com creia, perquè 
gairebé ningú de la classe l’anirà a veure, però farà nous amics dins de l’hospital. 

Acompanyants: Només el visitarà de tant en tant un company seu de classe, el noi a qui al 
que sempre maltractava... però el que no sap és que aquest noi té un pla...

LLEÓ
Té la cama amputada i es recupera a la planta infantil. Duu posades 4 polseres vermelles 
que no es traurà mai per demostrar d’on ve i quin és el seu rang. D’alguna manera, ja es 
coneix tot l’hospital perquè ha estat molts cops malalt en aquest i en altres hospitals. És 
el veterà del grup que ajudarà a tota la resta de la colla. Serà qui els iniciarà a tots en el 
món hospitalari i qui crearà el grup dels Polseres Vermelles. 

Acompanyants: la seva germana Gavina. És un noia completament autosuficient.



JORDI
Li acaben de diagnosticar càncer de tíbia. El seu cas vertebrarà tots els capí-
tols. Veurem com passa aquests tres mesos, si finalment té càncer, si ha de fer 
la químio, si li amputen la cama... El Lleó l’ajudarà i li donarà suport en tot. 
Compartiran habitació... i també rivalitzaran per la Cristina.

Acompanyants: La seva mare. Els seus pares s’estan separant. 

CRISTINA
Està ingressada per un cas d’anorèxia i veurem com passa per diferents fases 
de la malaltia. Ella creu que no té cap problema i va ser ingressada a la força 
pels seus pares. Farà molt bons amics, especialment el Lleó i el Jordi.

Acompanyants: La seva germana.

TONI
Ha tingut un accident amb la moto. S’ha trencat tots els ossos possibles. Du-
rant tres mesos anirà fent la recuperació. És un noi especial. Es convertirà en 
el membre més sincer del grup, i això el portarà a ser políticament incorrecte 
i, alhora, molt directe amb els seus comentaris i reflexions. Té una relació 
especial amb el Roc, el nen en coma, i és capaç d’escoltar-lo. A través d’ell, el 
Roc es comunicarà amb la resta del grup.

Acompanyant: No té pares, però el seu avi ve a veure’l cada dia i s’enfronta a 
una denúncia per haver deixat anar amb moto al Toni. dia, el qua
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ALBERT ESPINOSA
És autor del llibre “El món groc” i de la novel·la “Tot el 
que podríem haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo”. Po-
lifacètic, Espinosa va escriure, dirigir i protagonitzar la 
pel·lícula “No me pidas que te bese porque te besaré”. 
També va ser el guionista d’altres films com “Planta 4a.”, 
“Tu vida en 65 minutos” i “Va a ser que nadie es perfecto”. 

Com a actor, va rebre el premi a actor revelació pel seu pa-
per en la sèrie de televisió “Abuela de verano”. També és 
director, autor i actor teatral, dins la seva companyia de 
teatre, Pelones, i també col·laborador de diversos pro-
grames de ràdio i columnista d’El Periódico de Catalunya.

PAU FREIXAS 
L’encarregat de dirigir la nova producció de TV3 i Filmax és 
Pau Freixas, amb qui Albert Espinosa ha treballat també en 
el llargmetratge “Herois”, un retrat de la joventut dels anys 
80 que va rebre 10 nominacions als Gaudí i ha rebut també 
el Premi del Públic en l’última edició del Festival de Màlaga.

“Herois” és el tercer llarg dirigit per Freixas, després 
de “Cámara oscura“ i “Cactus”. Per televisió també va 
dirigir capítols de sèries com “Àngels i Sants”, “Her-
manos y detectives” i “R.I.S. Científica”, entre altres.



El procés de rodar POLSERES VERMELLES 

La foto que acompanya aquesta escrit que m’han 
demanant sobre “el procés de rodar Polseres verme-
lles” pertany al final del rodatge, al darrer dia que 
és va gravar la primera temporada de la sèrie.

Pot semblar estrany començar un escrit sobre un 
rodatge d’una sèrie per la darrera imatge, però per 
mi aquesta foto final resumeix el plaer i l’alegria 
que ha estat treballar amb tots aquests nanos i el 
bon rotllo que s’ha creat. I és que s’han convertit en 
part del meu món i hem viscut junts com si fóssim 
una família...

I també part d’aquesta família és el Pau Freixas, el 
director de la sèrie. El Pau és l’altre pulmó d’aquest 
rodatge, coneixe’l quan vam crear “Herois” va ser 
com trobar una ànima bessona. I és per això que 
aquestes “Polseres Vermelles” només tenien sentit si 
l’ànima bessona participava dirigint-la.

Per mi “Polseres vermelles” és una sèrie especial 
ja que he pogut crear una sèrie com fan els ame-
ricans. Jo he participat en més de vint sèries com 
a dialoguista o escaletista (“El cor de la ciutat”, 
“Psicoexprès”, “Jet lag”, “El joc de viure”, “Majoria 
absoluta”...) però aquesta és la primera que he po-
gut idear, escriure tots els 13 capítols de la primera 

temporada i també fer de productor executiu. I us he 
de dir que l’experiència ha estat brutal en tots els 
aspectes.

I és que aquesta és una sèrie que parla de com es 
creen els caràcters de les persones que han viscut 
moments durs a la vida. Jo espero que si tenim la 
sort de fer més temporades de la sèrie es pugui 
veure aquests xavals créixer, utilitzar el que han 
après durant els anys d’infantesa i adolescència i 
convertir-se en uns adults amb tots els matisos que 
hem conviscut amb ells.

Rodar la primera temporada de “Polseres vermelles” 
ha estat l’inici de tot, un viatge inoblidable que 
marcarà per sempre la meva vida...
   

                       Albert Espinosa
  Creador de “Polseres vermelles”

Per Albert Espinosa





POLSERES VERMELLES
Per Pau Freixas 
 Quan vaig rebre la trucada de Televisió de 
Catalunya i de Filmax oferint-me portar la 
producció executiva i la direcció d’una serie 
sobre nens malalts convivint en un hospital, 
el primer concepte que em va passar pel cap 
va ser “dramón”. 

No m’agraden els “dramons”, evidentment 
que totes les sèries tenen la seva part dra-
màtica, pero no puc evitar ser un positivista 
crònic i m’agrada que les històries tinguin 
un bon equilibri entre el realisme dels seus 
conflictes i un optimisme inspirador.

Tenia por que la sèrie no se m’escapés de les 
mans i que les malalties dels nens fossin un 
element massa dur per poder fer una tesis 
vitalista. Suposo que justament aquest repte 
és el que em va  fer acabar de decidir i ara 
només un any després estic molt orgullós i 
content d’haver acceptat la proposta. 

Estic satisfet d’haver pogut fer una sèrie que 
no només sigui entretinguda sinó que tras-
meti valors. Perque “Polseres vermelles” si 
es pot definir d’alguna manera es com a una 

sèrie compromesa, honesta i enriquidora. On 
cada episodi tracta d’apropar-nos una mica 
més a les emocions importants de la vida, 
l’amistat, la familia, la solidaritat i sobre-
tot la capacitat de superació amb un gran i 
autentic somriure. 

Cada escena, cada diàleg, cada plà que he 
rodat m’ha inspirat un sentiment de benestar 
i de creixement impagables i mai estaré prou 
agrait a tots els que han participat en aquest 
projecte i de com tot l’equip s’ha entregat 
en cos i ànima per aportar el seu granet de 
sorra, perquè aquesta història sigui molt més 
que una feina, molt més que una sèrie, molt 
més que nosaltres mateixos, perquè aquesta 
historia sigui un himne.
 

 Pau Freixas
 Director de “Polseres vermelles”
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Capítol 1
 
Comença la història. Cinc nois i una noia es 
coneixen el dia de Sant Jordi.  Tres d’ells 
ingressen el mateix matí i acabaran desco-
brint que els altres tres poden ser vitals en 
la seva vida.
 

Capítol 2
  
Al Jordi l’han d’operar, la resta de nens li 
donen suport. Acaben pensant que seria 
bona idea crear un grup que es digui 
“polseres vermelles”. Necessiten trobar sis 
persones que siguin aptes.

Capítol 3

El grup dels polseres acaba prenent forma. 
L’Ignasi pateix una recaiguda i el Lleó no 
sap què li passarà a ell.
 

Capítol 4
 
Els dies de pluja a l’hospital sempre són 
diferents. Aquest dia ho canviarà tot, els  
polseres fan la primera excursió nocturna.

Capítol 5
 
El Lleó ha de tornar a la quimioteràpia, els 
polseres l’ajuden. Arriba un nen nou i tots 
comencen a pensar el que pot tenir o el 
que li pot passar. El Toni s’implica molt per 
descobrir-ho.





LA BANDA SONORA
La música té una presència destacada a “Polseres vermelles”. 
A més de la banda sonora original composta per a la sèrie per 
Arnau Bataller, als diferents capítols sonaran temes com “El 
teu tresor”, de Lluís Cartes; “Llença’t”, de Lax’n’ Busto; “Puc 
ser jo” i “A fora”, de Whiskin’s; “Portavions” i “Dins aquest 
iglú”, d’Antònia Font; “Por”, d’Els Pets o “Caic”, de Gerard 
Quintana.

Tots els temes de la banda sonora de “Polseres vermelles” es 
podran escoltar també a la llista de Spotify de la sèrie. 





LA WEB

La web de “Polseres Vermelles” estrenarà el 
primer capítol de la sèrie el dissabte 22 de 
gener, abans de l’emissió televisiva.

A partir de la setmana següent, a la web 
estaran disponibles els diferents capítols just 
després de l’emissió a TV3. 

A més, a tv3.cat/polseres el seguidors de la 
sèrie trobaran el blog d’Albert Espinosa, on 
el creador i guionista explica interioritats del 
rodatge i on també els nens que protagonitzen 
la producció expliquen la seva experiència a 
través d’articles 

“Polseres vermelles” té també una pàgina de 
facebook molt activa i una llista de spotify on 
tornar a escoltar totes les cançons que sonin a 
cada capítol.
 

www.tv3.cat/polseres





ELS POLSERES
Lleó Àlex Monner
Jordi  Igor Szpakowski
Cristina  Joana Vilapuig
Roc  Nil Cardoner
Ignasi  Mikel Iglesias
Toni  Marc Balaguer

ELS ALTRES
Benito  Andreu Benito
Roger  Marcel Borràs
Dra. Andrade Marta Angelat
MIR Josep  Andreu Rifé
Mercero  Xicu Masó
Juanma  Juanma Falcón
Mare del Jordi  Duna Jové
Mare de l’Ignasi  Eva de Luis
Mare del Roc  Llum Barrera
Bru  Ferran Rull
Olga  Alada Vila
Rodri  Ian Güell
Avi del Toni Quimet Pla
Gavina  Bruna Cusí

Carol  Anna Gonzalvo
Pare del Jordi  Christian Guiringuet
Pare de l’Ignasi  Armand Villén
Nuno  Jaume Borràs
Senyora Herminia  Minnie Max
Dr. Alfredo  Fermí Reixach
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