
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest nou programa de cinema iranià que presenta C asa Àsia comprèn deu títols produïts 
per la nova generació de cineastes formats a l’Iran , l’aportació dels quals està sent decisiva 
pel cinema del seu país. El cine iranià suscita un gran interès tant per la seva narrativitat com 
per la manera d’afrontar la vida domèstica i quotid iana dels seus protagonistes, així com la 
vida privada d’una societat que mai acabem de conèi xer del tot, però que tanmateix ens és 
molt propera. Entre les pel·lícules que es projecta ran n’hi ha algunes d’imprescindibles com 
“Mina’s option”, “Until Ahmad Returns”, “A House of  41st”, “Bench Cinema”, “Cyanide” i 
“Sara & Aida”. No obstant, cal destacar que en l’úl tima edició de l’Asian Film Festival. 
Barcelona (Novembre 2017) es va atorgar el Premi de  Millor Director a Hamid Reza Ghorbani 
per “A House of 41st” de la secció Panorama, i el P remi de Millor Guió a "Houra" de la secció 
Escoles de Cinema de Barcelona. 
 
PROGRAMACIÓ 
Dissabte 3 de febrer de 2018, 20h  
HOURA, Dir. Gholamreza Sagharchiyan | Iran | 2015 | 79’ | VOSE 
Als voltants del desert, un adolescent anomenat Hadi viu en un petit jardí amb la seva família. El 
projecte d'expansió ferroviària els afecta directament, ja que la via d'aigua ha estat destruïda i per 
això, el jardí s'està assecant i Hadi intenta fer tot el possible per poder preservar-lo, ja que és l'únic 
record que la seva mare ha deixat. Houra, el seu germà petit, ha emmalaltit i es nega a parlar. Hadi 
només espera que es recuperi aviat després de la mort de la seva mare. Houra va obtenir el premi al 
Millor Guió, dins de la secció Jurat Jove. 
 

Dissabte 10 de febrer de 2018, 20h 
MINA’S OPTION , Dir. Tamal Tabrizi | Iran | 2015 | 100’ | VOSE 
La pel·lícula es desenvolupa durant la guerra entre l'Iraq i l'Iran, encara que en realitat el nucli 
argumental se situa en la història d'una jove parella, a la qual afecta directament el conflicte, quan un 
grup terrorista capta a Mina. Mehran, que treballa en la premsa local, sospita d'ella quan una bomba 
química cau a prop d’on es troba. 
 

Dissabte 17 de febrer de 2018, 20h 
UNTIL AHMAD RETURNS , Dir. Sadegh Sadegh Daghighi | Iran | 2015 | 82’ | VOSE 
L'illa de Kharg es troba al golf Pèrsic, a 19 milles de la costa iraniana i a 483 quilòmetres al nord-oest 
de l'estret de Hormoz. Va ser bombardejada més de 2.840 vegades per Saddam durant la guerra 
Iran-Iraq, que va durar 2.800 dies. Aquesta pel·lícula explica la història de les vides i els temps difícils 
de les persones en aquests dos països durant la guerra. 
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Dissabte 24 de febrer de 2018, 20h 
A HOUSE ON 41ST, Dir. Hamid Reza Ghorbani | Iran | 2016 | 90’ | VOSE 
Una família de classe mitjana de Teheran s'ensorra quan un dels germans mata un altre per diners. 
La disputa inicial entre Mohsen i el seu germà Morteza té lloc a la cristalleria de la seva mare vídua. 
Pugen el to de veu i arriben a les mans. La policia acordona la zona i treu el cos de Morteza dins 
d’una bossa. La tragèdia es desenvolupa a l'edifici on viu la família, dividida en tres apartaments 
diferents. Mohsen, l'assassí, ha desaparegut deixant a les dones de la família la responsabilitat de 
resoldre la situació. No vessen ni una llàgrima. A House on 41st va obtenir el premi a Millor Director, 
Hamid Reza, dins de la Secció Panorama. 
 

Dissabte 3 de març de 2018, 20h 
BENCH CINEMA , Dir. Mohammad Rahmanian | Iran | 2016 | 117’ | VOSE 
Entre 1979 i 1992, Nasi, un amant del cinema que lloga pel·lícules il·legals, és detingut. A la presó 
coneix a un actor de doblatge, que li dóna la direcció de la Cambra del Tresor, que conté una gran 
col·lecció de pel·lícules clàssiques. Nasi, després de la seva posada en llibertat, es passa mesos 
mirant pel·lícules i memoritzant tots els guions. Emprèn un viatge per tornar a interpretar aquestes 
pel·lícules en solitari i crea un grup de teatre anomenat Cinema Bench. A mesura que van trobant un 
lloc on actuar, topen amb una banda liderada per un cap que pretén aprofitar-se d'ells. 
 

Dissabte 10 de març de 2018, 20h 
CYANIDE, Dir. Behrouz Shoaibi | Iran | 2016 | 109’ | VOSE 
Cyanide se centra en l'Organització Mojahedin-i-Khalq, coneguda també com l'Organització dels 
Mujahidins del Poble de l'Iran. És una organització politico-militar a l’exili, que va protagonitzar 
nombroses operacions militars durant els anys 80. Va ser fundada el 1965 per un grup d'estudiants 
iranians d'esquerra, com un moviment de masses islàmic i marxista, l'objectiu del qual era enderrocar 
el govern iranià. 
 

Dissabte 17 de març de 2018, 20h 
GHASHANG & FARANG, Dir. Vahid Mousaaian | Iran | 2016 | 90’ | VOSE 
Ghashang i Farang són dues germanes d'edat avançada que viuen amb els fills, Bahman i Vahid. El 
fill de Farang, Bahman, és crític de cinema; i el fill de Ghashang, Vahid, és dentista. Encara que 
Vahid està casat, no compleix amb les seves obligacions com a marit, i com a conseqüència, la dona 
el deixa i es muda a França, on segueix amb els seus estudis. Bahman i la seva dona també se 
separen, i ella es muda a Dubai per vendre les seves pintures. Una nit, Bahman surt a fer una 
passejada i un cotxe l'atropella. La seva mare i la seva tieta intenten portar-lo de tornada a la vida 
després de quedar-se en coma. 
 

Dissabte 24 de març de 2018, 20h 
STOLEN, Dir. Bijan Mirbagheri | Iran | 2016 | 86’ | VOSE 
Un famós actor i la seva promesa volen emigrar a un altre país, però després de que li robin la 
motxilla, decideixen posposar el viatge. Junts tracten de superar una sèrie d'obstacles que apareixen 
al seu camí. La pel·lícula, que divaga entre diversos temes, com la religió o la intimitat, s’enfoca en 
aquesta parella, que està summament implicada en els problemes socials.  
 

Dissabte 31 de març de 2018, 20h 
THE DREAM OF WATER , Dir. Farhad Mehran Far | Iran | 2016 | 103’ | VOSE 
Un jove que treballa per a l'organització d'abastament d'aigua, arriba a un poble abandonat després 
d’avariar-se el seu cotxe al desert. Baixa per l'aqüeducte gràcies a l'ajuda d'un ancià, que és l'únic 
habitant que queda a la regió. L'ancià té una condició per treure'l d'allà: ha de trobar una font que 
creu que està oculta al subsòl. 
 

Dissabte 7 d’abril de 2018, 20h 
SARA & AIDA . Dir. Maziar Miri | Iran | 2017 | 86’ | VOSE 
Sara i Aida són molt bones amigues. La reputació d'una d'elles està en perill, i l'una amb l'altra 
intenten descobrir com resoldran el problema. Però, com de forta és la seva amistat? Mostra el 
protagonisme que cada vegada més va adquirint la dona en el cinema iranià. 
 

Cicle de cinema:  Del 3 de febrer al 7 d’abril de 2018, a les 20h 
Cinemes Girona · c/ Girona, 175, 08025 Barcelona 
Preu de l’entrada : 3,5 €  Preu abonats i socis dels Cinemes Girona : 2 € 
 
Organitzat per:                                                              
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