
PROGRAMA OFICIAL
I HORARIS

Pel·lícula d’Inauguració

NORMAN, EL HOMBRE QUE LO CONSEGUÍA TODO
(Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer)
De Joseph Cedar, 117 min / Estats Units, Israel, 2016 / Amb Richard 
Gere, Lior Ashkenazi, Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi. DRAMA
Norman Oppenheimer, un home de negocis d’estar per 
casa, es fa amic d’un jove polític en un moment baix i 
solitari de la seva vida. Tres anys més tard, quan aquest 
polític es converteix en un líder mundial influent, la vida 
d’en Norman canvia dramàticament.

Secció Oficial

CHURCHILL
De Jonathan Teplitzky, 105 min / Regne Unit, 2016 / Amb Brian Cox, 
Miranda Richardson, John Slattery. BIOPIC
L’any 1944 les Forces Aliades estan preparades pel 
desembarcament. 48 hores abans de l’Operació, 
Winston Churchill s’enfronta amb els seus generals i 
aliats nord-americans per decidir com afrontar el que va 
convertir-se en el punt d’inflexió de la II Guerra Mundial.

DANCER
De Steven Cantor, 85 min / Regne Unit, Rússia, Ucraïna, 2016 / Amb 
Sergei Polunin, Jade Hale-Christofi. DOCUMENTAL
Sergei Polunin va irrompre en el món de la dansa 
convertint-se en el Primer Ballarí més jove de la història 
del Royal Ballet. Amb 25 anys, i en el moment més alt de 
la seva carrera, va abandonar, a la vora de la destrucció 
personal a causa de la fama.

EL JUGADOR DE AJEDREZ (Fora de Competició)
De Luis Oliveros, 98 min / Espanya,  2017 / Amb Marc Clotet, Melina 
Matthews, Alejo Sauras. DRAMA
L’any 1934 Diego Padilla guanya el campionat d’Espanya 
d’escacs. Marxa a viure a França amb la seva família, 
on poc temps després serà acusat d’espia pels nazis i 
tancat en una presó de les SS. Diego intentarà sobreviure 
gràcies a l’afició als escacs del coronel Maier.

LA CASA DE LA ESPERANZA (The Zookeeper’s Wife)
De Niki Caro, 124 min / Estats Units, Regne Unit, República Txeca, 
2017 / Amb Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, 
Timothy Radford, Efrat Dor, Iddo Goldberg. DRAMA
Narra la història de Jan i Antonina Zabinski, una parella 
que va aconseguir salvar a Varsòvia a centenars de 
persones (i als animals del Zoo) després de la invasió de 
Polònia per les tropes alemanyes el setembre de 1939.

LA CAZADORA DEL ÁGUILA (The eagle huntress)
De Otto Bell, 87 min / Regne Unit, Estats Units, Mongòlia, 2016 / Amb 
Daisy Ridley (veu), Aisholpan Nurgaiv, Rys Nurgaiv. DOCUMENTAL
Un documental fascinant que segueix a Aisholpan, 
una nena nòmada de Mongòlia que està lluitant per 
convertir-se en la primera dona “caçador d’àguila” de les 
dotze generacions de la seva família.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL ARTISTA: AFTERIMAGE 
(Powidoki)
De Andrzej Wajda, 98 min / Polònia, 2016 / Amb Boguslaw Linda, 
Alexandra Justa, Bronislawa Zamachowska. BIOPIC
L’últim film d’Andrzej Wajda ens explica la història del 
pintor avantguardista polonès Wladyslaw Strzeminski, 
un artista que es va oposar al realisme socialista i va 
mantenir la seva llibertat creativa malgrat els obstacles 
polítics als quals va haver d’enfrontar-se.

MAL DE PIEDRAS (Mal de pierres)
De Nicole Garcia, 120 min / França, 2016 / Amb Marion Cotillard, 
Alex Brendemühl, Louis Garrel. DRAMA
França. Anys 50. Gabrielle és una dona apassionada 
i d’esperit lliure que somia a trobar l’amor. En aquesta 
època, les dones estaven destinades a contraure 
matrimoni i, per això, tothom la tracta de boja. Els seus 
pares l’obliguen a casar-se.

MARIE CURIE
De Marie Noëlle, 95 min / Alemanya, França, Polònia, 2016 / Amb 
Karolina Gruszka, Charles Berling, André Wilms. BIOPIC
Sola i amb dos nens, una Marie Curie de trenta anys 
s’aferra als seus estudis científics en un món dominat 
pels homes i es converteix en la primera dona a rebre una 
càtedra a la Sorbona de París. S’enamora d’un científic 
casat i inicia una aventura amb ell.

MAUDIE
De Aisling Walsh, 117 min / Canadà, Irlanda, 2016 / Amb Sally 
Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett. DRAMA
Maud Lewis és una alegre dona amb artritis reumàtica. 
Vol viure una vida independent en la qual desenvolupar 
el seu art lluny de la seva sobreprotectora família. 
Comença a treballar com a assistenta per a l’esquerp 
Everett Lewis, qui acabarà enamorant-se d’ella.

NAGASAKI: RECUERDOS DE MI HIJO (Haha to kuraseba)
De Yôji Yamada, 130 min / Japó, 2016 / Amb Sayuri Yoshinaga, 
Kazunari Nimomiya, Haru Kuroki. DRAMA
Nobuko treballa de llevadora a Nagasaki. El seu fill va 
morir tres anys enrere a causa de la bomba atòmica. En 
l’aniversari de la catàstrofe, el dia 9 d’agost, el seu fill se 
li apareix de nou.

SU MEJOR HISTORIA (Their finest)
De Lone Scherfig, 117 min / Regne Unit, 2016 / Amb Gemma Arterton, 
Sam Claflin, Bill Nighy, Jeremy Irons. COMÈDIA DRAMÀTICA
Amb Londres buit d’homes que lluiten al front, Catrin 
Cole és contractada per a donar un “toc femení” al guió 
de pel·lícules de propaganda. El seu talent crida l’atenció 
de Buckley, el productor. Treballaran en equip per a 
rodar una pel·lícula que arribi als cors dels espectadors.

TANNA
De Martin Butler, Bentley Dean, 100 min / Austràlia, 2015 / Amb 
Kapan Cook, Mungau Dain, Charlie Kahla. DRAMA
En una illa de l’Oceà Pacífic anomenada Tanna, dos joves 
enamorats decideixen desafiar les lleis de la seva tribu. 
Wawa i Dain no poden estar junts, ella s’ha de casar amb 
algú de la tribu veïna i ell és el fill del cap. Decideixen fugir.

UNA BOLSA DE CANICAS (Un sac de billes)
De Christian Duguay, 110 min / França, Canadà, República Txeca, 2017 / Amb 
Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elza Zylberstein. DRAMA
En el París ocupat pels nazis, els germans jueus Maurice i 
Joseph juguen a bales abans de tornar a casa. L’ocupació 
alemanya és una amenaça molt seriosa per a tota la 
família. Els seus pares decideixen que els nois s’escapin a 
la casa del seu germà a la zona lliure.

Cinema amb Gràcia 

50 PRIMAVERAS (Aurore)
De Blandine Lenoir, 89 min / França, 2017 / Amb Agnès Jaoui, 
Thibault de Montalembert. COMÈDIA
Aurore Tabort està separada, acaba de perdre la feina 
i rep la notícia que aviat serà àvia. Als seus 50 anys la 
seva vida sembla estar estancada, però quan es troba 
per casualitat amb un antic amor de la seva joventut, es 
produeix un canvi en Aurore.

ASUNTOS DE FAMILIA (Omor Shakhsiya)
De Maha Haj, 90 min / Israel, 2016 / Amb Amer Hlehel, Doraid 
Liddawi, Mahmoud Shawahdeh. COMÈDIA
A Natzaret, una parella viu sumida en la monotonia. A 
l’altre costat de la frontera, a Ramallah, el seu fill vol 
seguir sent solter i la seva àvia està perdent el cap. 
Mentre que la seva filla està a punt de donar a llum i el 
seu marit obté un paper en el món del cinema.

CASI LEYENDAS
De Gabriel Nesci, 110 min / Argentina, Espanya, 2017 / Amb Santiago 
Segura, Diego Peretti, Diego Torres. COMÈDIA
Tres amics distanciats es veuran obligats a reunir-se, tot i 
que sense gaire entusiasme. Fa 25 anys van formar un grup 
musical que va estar a punt de ser famós. Els espera un 
doble repte: ser la banda que van somiar i solucionar les 
seves calamitoses vides.

UN ITALIANO EN NORUEGA (Quo Vado?)
De Gennaro Nunziante, 86 min / Itàlia, 2016 / Amb Checco Zalone, 
Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco. COMÈDIA
Checco té la feina dels seus somnis, és funcionari en una 
província del sud d’Itàlia. Però la seva plàcida vida es veu 
amenaçada quan l’Estat decideix aplicar retallades i es 
veu forçat a triar entre la indemnització o un trasllat. Per 
a ell, un lloc fix és sagrat.

ME CASÉ CON UN BOLUDO
De Juan Taratuto, 100 min / Argentina, 2016 / Amb Adrián Suar, 
Valeria Bertuccelli, Gerardo Romano. COMÈDIA
Fabián Brando és l’estrella de cinema més famosa. 
Florència, una actriu desconeguda. Tots dos coincideixen 
en un rodatge i inicien un romanç que acaba en casament. 
Poc després, ella se n’adona que es va enamorar del 
personatge: el seu marit és en realitat un autèntic “boludo”.

LA WEDDING PLANNER (Jour J)
De Reem Kherici, 94 min /França, 2017 / Amb Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle, Julia Piaton. COMÈDIA
Juliette té una agència d’organització de noces. Però 
ella no creu en les parelles estables i passa d’una història 
d’amor a una altra. Una nit s’embolica amb en Mathias. 
Una nit boja per a ella i un moment de debilitat per a ell. 
Perquè ell té nòvia, una enemiga d’infància de Juliette.

TODO SOBRE EL ASADO
De Mariano Cohn, Gastón Duprat, 90 min / Argentina, 2016 / Amb 
Carlos “El Negro” Álvarez, Emma Rivera, Romina Pinto. COMÈDIA
Todo sobre el asado és un viatge a l’Argentina més 
profunda. El “asado” és un menjar i un ritual. És primitiu 
i contemporani, salvatge i refinat, un art i una ciència. 
Pocs fenòmens revelen amb més originalitat i precisió els 
trets essencials de la identitat nacional.

Zona Oberta: Sessió Infantil 

GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA (Rudorufu to ippai attena)
De Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama, 117 min / Japó, 2016 / 
Amb Sandayû Dokumamushi, Arata Turuta, Mao Inoue. ANIMACIÓ
Un gat negre anomenat Rudolf se separa del seu amo i 
es desperta en un camió que el transporta fins a Tòquio. 
Allà coneix a Ippai-attena, un gat temut per tots. Rudolf 
comença una nova vida al costat de Ippai-attena, qui en 
realitat no és com aparenta.

OVEJAS Y LOBOS (Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie)
De Andrei Galat, Maxim Volkov, 85 min / Rússia, 2016 / Amb JB 
Blanc, Tom Felton, Ross Marquand. ANIMACIÓ
En una terra màgica i llunyana, en un petit i pintoresc 
poble situat entre verds prats i turons, viu un ramat 
d’ovelles sense preocupacions. Però la seva vida pastoral 
i lliure d’estrès s’interromp quan un grup de llops 
estableix el seu campament al barranc proper. 

Zona Oberta

PLAN DE FUGA
De Iñaki Dorronsoro, 105 min / Espanya, 2016 / Amb Alain 
Hernández, Javier Gutiérrez, Luis Tosar. THRILLER
Víctor és un atracador professional que s’introdueix en una 
banda de delinqüents formada per ex-militars de l’Est. Un 
grup tancat que, davant de la mort d’un dels seus, es veu 
obligat a reclutar un nou membre per a robar un banc. El 
treball d’en Víctor: perforar la cambra cuirassada.

TESTIGO (La mecánique de l’ombre)
De Thomas Kruithof, 88 min / França, Bèlgica 2016 / Amb François 
Cluzet, Denis Podalydès, Alba Rohrwacher. THRILLER
Una misteriosa organització li proposa feina a Duval 
transcrivint trucades telefòniques interceptades. 
Accepta el treball, ja que gràcies a ell restaura l’estabilitat 
de la seva vida, però es submergeix en el cor d’una trama 
política i en el món subterrani dels serveis secrets.

THE BOOKSHOP (Primeres imatges)
De Isabel Coixet, 106 min / Espanya, Regne Unit, Alemanya  2017 / 
Amb Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson. DRAMA
Anglaterra, 1959. Florence Green és una dona alegre 
i decidida a dur a terme el somni que ella i el seu 
recentment mort marit van concebre: obrir una llibreria 
en un poble de la costa de Suffolk. Demana un préstec 
i compra una casa ideal per obrir la llibreria i viure feliç 
en el pis de dalt.

THE GIRL FROM THE SONG (La chica de la canción)
De Ibai Abad, 101 min / Espanya, 2017 / Amb Lewis Rainer, Joséphine 
Berry, Charlotte Atkinson. DRAMA
Eric és un jove estudiant de música que viu en un campus 
de Londres. Una nit, mentre practica amb la seva guitarra, 
una sabata cau d’un arbre i coneix a Jo, una noia maca i 
impulsiva que està fugint per la finestra d’una habitació 
del campus.

Exhibition on Screen

EL JARDÍN DEL ARTISTA: IMPRESIONISMO AMERICANO 
(The Artist’s Garden: American impressionism)
De Phil Grabsky, 87 min / Regne Unit, 2017 / Amb Gillian Anderson 
(veu). DOCUMENTAL
Prenent el relleu d’artistes com Renoir i Monet, el 
moviment impressionista americà va seguir el seu propi 
camí al llarg d’un període de quaranta anys, el qual, 
revela tant sobre Nord-amèrica com a nació, com també 
sobre el seu art com a motor creatiu.

MICHELANGELO (Michelangelo: Love and Death)
De David Bickerstaff, 90 min / Regne Unit, 2017 / Amb Asa Bennett. 
DOCUMENTAL
Comprenent els 89 anys que va viure, Michelangelo 
ens porta en un viatge fílmic, començant per les sales 
d’impressió i dibuix d’Europa, a través de les grans 
capelles i museus de Florència, Roma i el Vaticà, a 
explorar la tempestuosa vida de Michelangelo.

Imprescindibles 

LAS PELÍCULAS DE MI VIDA, POR BERTRAND 
TAVERNIER (Voyage à travers le cinéma français)
De Bertrand Tavernier, 190 min / França, 2016 / Amb Bertrand 
Tavernier, Thierry Frémaux, Henry Langlois. DOCUMENTAL
Bertrand Tavernier ens presenta una aguda i personal 
aproximació al cinema francès. De Jean Renoir a Claude 
Sautet, d’Henri Decoin a Jacques Becker, passant per 
François Truffaut, Jean-Luc Godard, Louis Malle i molts 
altres, Tavernier ens redescobreix les joies del cinema.

JUEGOS PROHIBIDOS (Jeux interdits)
De René Clément, 86 min / França, 1952 / Amb Georges Poujouly, 
Brigitte Fossey, Laurence Badie. DRAMA
1940.  Paulette, una nena parisenca de cinc anys, es 
queda òrfena després d’un atac de l’aviació alemanya. 
Escapant del caos, troba refugi en el si d’una humil 
família de grangers i es fa amiga del petit de la casa, 
Michel. Els nens forgen una sòlida relació de solidaritat 
i suport.

LOS AMANTES DE MONTPARNASSE (Les amants de 
Montparnasse)
De Jacques Becker, 108 min / França, 1958 / Amb Gérard Philipe, Lili 
Palmer, Lea Padovani. DRAMA
Montparnasse, el barri bohemi de París, és ple 
d’artistes que aspiren a triomfar, encara que pocs ho 
aconsegueixen. El 1919 hi vivia el pintor italià Modigliani, 
que arrossegava una tempestuosa existència, ja que el 
seu art no era comprès i el seu únic consol eren l’alcohol 
i les dones.

MADAME DE…
De Max Ophüls, 105 min / França, Itàlia, 1953 / Amb Charles Boyer, 
Danielle Darrieux, Vittorio De Sica. DRAMA
París, 1900. Madame Louise, dona frívola i coqueta, 
necessita fer front als seus deutes, per a això decideix 
vendre en secret unes valuoses arracades que li havia 
regalat el seu marit. Aquest senzill acte provocarà una 
dramàtica reacció en cadena.

UN CONDENADO A MUERTE SE HA ESCAPADO (Un 
condamné à mort s’est échappé)
De Robert Bresson, 95 min / França, 1953 / Amb François Leterrier, 
Charles Le Clainche, Maurice Beerblock. THRILLER
Lió, 1943. A la França ocupada durant la Segona Guerra 
Mundial el tinent Fontaine és detingut per l’exèrcit 
alemany. Es empresonat i condemnat a mort. Sense 
defallir, Fontaine dedica el seu temps de reclusió a 
preparar minuciosament la seva fugida.

Pel•lícula de Cloenda

DÍA DE PATRIOTAS (Patriots Day)
De Peter Berg, 130 min / Estats Units, 2016 / Amb Mark Wahlberg, 
John Goodman, Kevin Bacon. THRILLER
Ed Davis, comissari de la Policia de Boston, haurà 
d’investigar els esdeveniments de la Marató de Boston, 
el 2013, quan l’explosió de diverses bombes va provocar 
un elevat nombre de víctimes i greus seqüeles en els 
afectats.
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