Cicle de cinema: “Cinema de l’Iran”
Del 18 de març al 29 d’abril del 2017
Als Cinemes Girona
Casa Àsia presenta als Cinemes Girona de Barcelona set pel·lícules del cinema iranià més recent amb la
col·laboració de la Conselleria Cultural de l’Ambaixada de la República Islàmica de l’Iran i la Farabi
Foundation de Teheran. Els títols que integren aquest programa s’han realitzat entre els anys 2014 i 2015 per
una nova generació de directors els quals incorporen narratives locals i domèstiques obertes, posant a
disposició del públic una informació que només el cinema pot transmetre. Sense voler abordar tota la
complexitat d’una societat polièdrica com la iraniana, les pel·lícules que es presenten responen a l’interès
dels seus autors per comunicar-se amb el món més enllà de les seves fronteres naturals, i que efectivament
assoleixen amb públics d’altres nacionalitats com la nostra. La selecció d’aquestes set produccions demostra
que existeix un cinema viu amb un sòlid desenvolupament, un cinema que segueix ocupant un lloc privilegiat
a l’escena internacional avalat per la seva imparable trajectòria des de fa més de trenta anys. A l’última
edició del Casa Asia Film Festival | CAFF (2016), es van premiar dues de les pel·lícules que s’inclouen en
aquest cicle. Es tracta de TAJRISH...AN UNFINISHED STORY, dirigida per Pourya Azarbayjani, la qual va
obtenir el Premi al Millor Guió a la Secció Panorama; i COLDNESS, dirigida per Bahram i Bahman Haj Abol Loo,
premiada pel Jurat Jove amb el Premi al Millor Guió, així com el premi al Millor Director del Jurat de la Secció
Oficial.
PROGRAMACIÓ
Dissabte, 18 de març del 2017, 20h
Presentació del cicle i col·loqui a càrrec de:
Menene Gras Balaguer, Directora de Cultura i Exposicions de Casa Àsia
Alireza Esmaeili, Conseller Cultural de l’Ambaixada de la R. I. de l’Iran.
CEASE FIRE 2, Dir. Tahmineh Milani | 2014 | 102’ | VOSE
Taraneh i Khosro són una jove parella que intenta arreglar els seus problemes matrimonials amb l’ajuda d’un
psiquiatra. Tenen un fill i estan fent front a molts problemes per la discrepància a l’hora de decidir com
educar-lo. A més a més, tots dos han patit al llarg del seu matrimoni, ja que no entenen què és la prosperitat ni
com assolir-la. La directora Tahmineh Milani és també guionista i productora. Va començar la seva carrera amb
la pel·lícula Children of Divorce de l’any 1989.
Dissabte, 25 de març del 2017, 20h
TAJRISH…AN UNFINISHED STORY, Dir. Pourya Azarbayjani | 2015 | 85’ | VOSE
Soroor i Amir es van conèixer ara fa 20 anys. Des de llavors, ella ha enviudat i ara és mare soltera d’un nen i ell
s’ha casat. No obstant això, la seva amistat ha perdurat malgrat el pas dels anys. Pourya Azarbayjani va
començar la seva carrera com a ajudant de director i, a dia d’avui, ha produït i dirigit varis curtmetratges. La

seva òpera prima com a director i productor és Unfinished Stories. Tajrish… An Unfinished Story, amb la qual va
guanyar el premi al Millor Guió a la Secció Panorama a Competició de la passada edició del festival de cinema
asiàtic de Barcelona, Casa Asia Film Festival | CAFF.
Dissabte, 1 d’abril del 2017, 20h
THE OTHER’S FATHER, Dir. Yadollah Samadi | 2015 | 100’ | VOSE
La pel·lícula descriu la vida de Shahab, un nen que a l’edat de sis anys encara no ha après a parlar i només es
comunica amb la seva mare. Quan altres nens es riuen d’ell i el tracten com a un discapacitat mental, Shahab
respon barallant-s’hi físicament. Aquesta situació causa molts problemes a la seva família, sobretot a la seva
mare, qui ha d’acceptar-ho d’alguna manera.
Dissabte, 8 d’abril del 2017, 20h
AVA, Dir. Siamak Kashef Azar | 2014 | 80’ | VOSE
Davoud, un lluitador sord de tan sols 10 anys, viu amb el seu pare a un poble del nord de l’Iran. Obviant la
disconformitat del seu pare, ell decideix dedicar-se a la lluita i competir per ajudar la seva germana infèrtil. El
seu objectiu és el d’arribar a competir a la Copa de Lluitadors Sords. Ava és el primer llargmetratge de Siamak
Kashef Azar, director aclamat i premiat a diversos festivals nacionals i internacionals pels seus curtmetratges.
Dissabte, 15 d’abril del 2017, 20h
SWEET TASTE OF IMAGINATION, Dir. Kamal Tabrizi | 2014 | 90’ | VOSE
Shirin ens explica la història de com va conèixer l’home amb qui està promesa en matrimoni. Ell, que es diu
Garoos, és professor, i ella estudiant. Aviat Garoos es sentirà en perill ja que es troba en una situació poc ètica.
L’estructura de la història es desenvolupa com els contes del folklore oriental, especialment els iranians.
Tanmateix és una història diferent, donada de la modernitat dels seus personatges, escenaris i localitzacions.
Així com els contes tradicionals, combina la realitat i la imaginació d’una manera divertida i entretinguda,
donant una visió de les realitats i els reptes d’avui dia, especialment d’aquells que tenen a veure amb la
connexió entre l’home i la natura.
Dissabte, 22 d’abril del 2017, 20h
HAILSTONE & SUNLIGHT, Dir. Reza Karimi | 2015 | 90’ | VOSE
Un jove combatent anomenat Yahia obté un permís per tornar a la seva ciutat un parell de dies, però tot es
complica quan arriba el moment de prendre una decisió. El seu mestre d’ebenisteria ha mort, deixant grans
deutes a la seva família. En una carta dirigida a Yahia, ell li demana que ajudi a salvar casa seva. No sap què vol
realment: si quedar-se o tornar. El director Reza Karimi ha dirigit diversos llargmetratges, destacant la seva
òpera prima Love + 2.
Dissabte, 29 d’abril del 2017, 20h
COLDNESS, Dir. Bahram i Bahman Haj Abol Loo | 2015 | 87’ | VOSE
“Soyuq” tracta sobre una família que ha de canviar de llar degut als problemes econòmics. A més a més, a
l’escola, el fill petit de 8 anys es fa pipí a sobre a causa de l’estrès, i s’amaga contínuament sota el xador de la
seva mare. Ella decideix desfer-se d’una vegada de l’hàbit. També, a causa del seu pare fugitiu, el fill ha
d’enfrontar més problemes. Coldness va rebre el premi al Millor Guió atorgat pel Jurat Jove, i el premi al Millor
Director per la Secció Oficial a Competició la passada edició del festival de cinema asiàtic de Barcelona, Casa
Asia Film Festival | CAFF.
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