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Índex	de	pel·lícules	
	

1. The	Bargain	|	Wang	Qi	|	2021	|	118’	|	Crim	
	

2. Yanagawa	|	Zhang	Lu	|	2021	|	112’	|	Drama	
	

3. Return	to	Dust	|	Li	Ruijun	|	2022	|	131’	|	Drama	
	

4. Back	to	the	Wharf	|	Li	Xiaofeng	|2020	|	118’	|	Drama,	Crim	
	

5. Farewell,	My	Hometown	|	Wang	Er	Zhuo	|	2021	|	83’	|	Drama	
	

6. Manchurian	Tiger	|	Geng	Jun	|	2021	|	118’	|	Comèdia,	Drama	
	

7. Virgin	Blue	|	Niu	Xiaoyu	|	2021	|	100’	|	Drama	
	

8. The	Coffin	Painter	|	Da	Fei	|	2021	|	95’	|	Crim,	Drama	
	

9. Streetwise	|	Na	Jiazuo	|	2021	|	93’	|	Drama,	Crim	
	

10. A	Woman	|Wang	Chao	|	2022	|	118’	|Drama	
	

11. The	Hotel	|	Xiaoshuai	Wang	|	2022	|	112’	|	Drama	
	

12. Shanghai	Story	|	Andrej	Iliev	|	2021	|73’|	Comèdia,	Drama	
	

	
	

	 	



The	Bargain	
SECCIÓ	ESPECIAL	
	
Xina	
Director:	Wang	Qi	
Any:	2021	
Duració:	118’	
Idioma:	VOSC	
Gènere:	Crim	
	

Link	Tràiler:		

The	Bargain	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Aquesta	és	la	història	d’en	Liu,	un	home	que	pretén	vendre	la	seva	agència	de	viatges	a	
causa	dels	pocs	ingressos	que	genera.	Un	dia	un	dels	seus	treballadors	queda	en	coma	
a	 causa	 d'un	 accident.	 Els	 familiars	 volen	 aprofitar	 l'ocasió	 per	 demanar	 una	
compensació	econòmica.	Mentrestant,	 l'exdona	de	 Liu	es	baralla	 amb	 la	 seva	amant	
perquè	 vol	 tenir	 una	 data	 per	 al	 casament	 i	 la	 seva	 filla	 l'odia.	 El	 conflicte	 s'estén	 i	
finalment	 la	 trama	 es	 converteix	 en	 una	 crítica	 de	 la	 nova	 societat	 de	 consum	
dominant	a	la	Xina.	

Biografia	del	director		

Wang	Qi	és	un	director	d'origen	xinès	conegut	per	haver	dirigit	pel·lícules	com	Autumn	
Leaves	(2019).	Després	de	graduar-se	a	la	Universitat	de	les	Arts	de	Londres,	va	produir	
el	 curtmetratge	 Cao	 Chang.	 El	 seu	 primer	 llargmetratge	 narratiu,	 The	 Funeral,	 va	
obtenir	el	primer	premi	al	Festival	de	Cinema	de	Montreal.	

	

Projecció	

B	The	Travel	Brand	Experience	|	04/11	19:00h	

	

	

	



Yanagawa		
SECCIÓ	OFICIAL	PANORAMA	
	
Xina	
Director:	Zhang	Lu	
Any:	2021	
Duració:	118’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Drama	
	

Link	tràiler	

Yanagawa	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

La	 pel·lícula	 tracta	 de	 dos	 germans	 amb	 personalitats	 oposades,	 Li	 Dong	 i	 Li	 Chun.	
Viatgen	a	Yanagawa,	al	 Japó,	per	 trobar	 la	dona	que	ambdós	van	estimar	quan	eren	
joves,	Liu	Chuan.	Un	dia	aquesta	va	desaparèixer	sense	dir	adéu	i	mai	la	van	tornar	a	
veure.	 Yanagawa	 explora	 la	 força	 del	 record	 en	 determinades	 circumstàncies,	 de	
manera	que	fins	i	tot	el	més	insignificant	adquireix	importància.	Zhang	Lu	transporta	a		
l'espectador	fins	a	Yanagawa	a	la	llum	de	la	lluna	plena.	

Biografia	del	director		

El	 director	 xinès	 Zhang	 Lu	 va	 començar	 la	 seva	 trajectòria	 l'any	 2000.	Anteriorment,	
solia	 ensenyar	 literatura	 a	 la	Universitat	 de	 Yanbian	 i	 escriure	 novel·les.	 És	 un	 xinès	
coreà	de	tercera	generació.	Va	fer	el	seu	primer	curtmetratge	el	2000	per	justificar	la	
seva	afirmació	que	 "qualsevol	pot	 fer	pel·lícules".	 El	 títol	de	 la	 seva	òpera	prima,	11	
anys,	es	va	classificar	entre	les	nominacions	de	curtmetratges	al	Festival	de	Cinema	de	
Venècia.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	05/11	12:00h	

	

	

	



Return	to	Dust	
SECCIÓ	OFICIAL	
	
Xina	
Director:	Li	Ruijun	
Any:	2022	
Duració:	131’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Drama	
	
Link	Tràiler:		

Return	to	Dust	(2022)	Trailer	

	

Sinopsi	

Els	protagonistes	són	Ma	i	Guiying.	Tot	i	que	tots	dos	són	diferents,	l'únic	que	tenen	en	
comú	és	una	vida	plena	de	dificultats.	La	Ma	és	agricultor	i	l'únic	de	la	família	que	no	
s'ha	 casat.	 D'altra	 banda,	Guiying	 és	 una	 dona	 discapacitada	 que	 no	 pot	 tenir	 fills	 i,	
encara	que	és	 jove,	a	 la	 zona	 rural	de	 la	Xina	on	viu,	es	considera	que	ha	superat	el	
límit	d'edat	per	contraure	matrimoni.	Tots	dos	protagonistes	s'acabaran	casant,	encara	
que	ningú	 augura	 l'èxit	 d'aquest	matrimoni	 arreglat.	 Tot	 i	 això,	 l'experiència	 serà	un	
descobriment	per	als	dos	contraents.	

Biografia	del	director		

Li	 Ruijun	 (Gaotai,	 1983)	 és	 un	 director	 de	 cinema	 i	 guionista	 xinès.	 Li	 ha	 realitzat	
pel·lícules	com	The	Old	Donkey	(2010)	o	River	Road	(2014),	que	han	estat	nominades	i	
han	 obtingut	 premis.	 El	 seu	 cinema	 se	 centra	 en	 la	 relació	 entre	 l'ésser	 humà	 i	 la	
naturalesa	al	medi	rural,	en	una	Xina	que	canvia	molt	de	pressa.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	18:00h	

	

	

	

	



Back	to	the	Wharf	
SECCIÓ	OFICIAL	PANORAMA	
	
Xina	
Director:	Li	Xiaofeng	
Any:	2020	
Duració:	118’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Crim,	Drama	
	

Link	Tràiler:		

Back	to	the	Wharf	(2020)	Trailer	

	

Sinopsi	

Durant	 quinze	 anys,	 Song	 Hao	 no	 ha	 reconegut	 l'autor	 d'un	 homicidi	 accidental.	 En	
tornar	a	 la	 seva	 ciutat	natal	 i	 adult,	 sembla	que	 tot	ha	 tornat	a	 la	normalitat.	 El	 seu	
retrobament	amb	la	seva	antiga	companya	de	classe,	Pan	Xiaoshuang,	dóna	llum	sobre	
la	seva	ombrívola	vida.	Ella	el	cuida	i	ajuda,	però	finalment	ell	es	veu	embolicat	en	una	
situació	en	què	també	hi	està	involucrada	la	filla	de	la	seva	víctima.	

Biografia	del	director		

Li	Xiaofeng	és	un	director	i	guionista	xinès	amb	una	llarga	trajectòria,	en	què	s'inclouen	
Nezha	 (2014),	 Ash	 (2016),	 Zhui	 zong	 (2017)	 i	 Feng	 ping	 lang	 jing	 (2020).	 És	 un	
reconegut	 cineasta	 nacionalment	 i	 internacionalment	 que	 ha	 estat	 seleccionat	 per	
presentar	les	seves	pel·lícules	a	molts	festivals.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	18:00h	

	

	
	
	
	
	
	



Farewell,	My	Hometown	
	

Xina	
Director:	Wang	Er	Zhuo	
Any:	2021	
Duració:	83’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Drama	
	

Link	Tràiler:		

Farewell,	My	Hometown	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Aquesta	pel·lícula	conté	 tres	parts	dins	d'ella;	 la	primera	part	 tracta	 la	història	d'una	
dona	 gran	 que	 viu	 a	 les	muntanyes	mentre	 explica	 a	 l'audiència	 la	 seva	 experiència	
sent	pobre,	la	seva	àrdua	experiència	laboral	i	la	pèrdua	del	seu	fill.	A	la	segona	part,	es	
presenta	 una	 jove	 de	 vint	 anys	 que	 viu	 amb	 la	 seva	 parella	 en	 un	 pis	 ple	 de	 caixes.	
També	es	dirigeix	a	l'audiència	explicant	com	va	ser	mudar-se	de	Beijing	per	instal·lar-
se	a	 la	residència	de	 la	seva	escola	de	dansa.	Per	concloure,	a	 la	tercera	part	apareix	
una	 professora	 de	mitjana	 edat	 que	 puja	 a	 l'escenari	 explicant	 a	 l'espectador	 el	 seu	
feliç	pas	per	 la	universitat	durant	els	anys	80.	Una	vida	 totalment	diferent	de	 la	que	
van	viure	els	seus	pares;	també	ens	explica	que	estava	enamorada	d'un	noi	de	classe	
treballadora.	

Biografia	 del	 director		
	
Wang	 Er	 Zhuo	és	 un	director	 xinès	 conegut	 per	 altres	 pel·lícules	 de	 categoria	 a	més	
d'aquesta:	Mother	Eden	(2018)	i	South	of	the	Clouds	(2012).	També	és	guionista	i	es	va	
graduar	a	la	Central	Academy	of	Drama	de	la	Universitat	de	Pequín.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	04/11	12:00h	

	
	
	 	



Manchurian	Tiger	
SECCIÓ	OFICIAL	
	
Xina	
Director:	Geng	Jun	
Any:	2021	
Duració:	118’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Comèdia,	Drama	
	
Link	tràiler	

Manchurian	Tiger	(2022)	Trailer	

	

Sinopsi	

El	 camioner	 Xu	 Dong	 s'ha	 d'acomiadar	 del	 seu	 gos	 estimat	 quan	 la	 seva	 dona	
embarassada,	Meiling,	està	a	punt	de	donar	a	llum.	Casualment,	Ma	Qianli	que	treballa	
en	una	immobiliària	molt	endeutada	es	converteix	en	el	nou	amo	del	gos.	No	obstant	
això,	per	aturar	els	cobradors	de	deutes,	Ma	ha	de	cuinar	el	gos	per	donar-los	menjar.	
La	mort	del	gos	 converteix	els	 seus	 successius	amos	en	enemics.	Xu	busca	venjança,	
encara	que	després	de	diversos	intents	fallits,	acaba	simpatitzant	amb	la	difícil	situació	
de	Ma.	Mentrestant,	Meiling	s'assabenta	de	la	història	d'amor	de	Xu	i	un	odi	insaciable	
s'estén	entre	tots	tres	evocant	la	llegenda	del	tigre	de	Manxúria.	

Biografia	del	director		

Geng	 Jun	 va	 créixer	 a	 Heilongjiang	 (Xina).	 Sense	 haver	 estudiat	 en	 una	 escola	 de	
cinema,	es	va	mudar	a	Pequín	i	va	començar	a	dirigir.	Hawthorn	(2002),	Diary	in	Bulk	
(2003),	Barbecue	 (2004),	Youth	 (2008),	Airplane	 (2012)	y	The	Hammer	and	The	Sickle	
are	Sleeping	(2013)	van	ser	les	seves	primeres	pel·lícules.	Amb	Free	and	Easy	(2016)	va	
guanyar	el	Premi	del	 Jurat	Especial	al	Festival	de	Cine	de	Sundance	 i	va	rebre	quatre	
nominacions	al	Festival	de	Cinema	Golden	Horse	de	Taipei.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	29/10	20:00h	

	

	



Virgin	Blue	
SECCIÓ	NETPAC	
	
Xina	
Director:	Niu	Xiaoyu	
Any:	2021	
Duració:	100’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Drama	
	
Link	Tràiler:		

Virgin	Blue	(2021)	Trailer	

	

Sinopsis	

Després	 de	 graduar-se	 a	 la	 facultat,	 Yezi	 torna	 a	 casa	 seva	 per	 passar	 les	 últimes	
vacances	d'estiu	amb	la	seva	àvia,	que	ha	estat	vivint	sola	des	de	la	mort	del	seu	marit.	
La	 casa	 és	 plena	 de	 records	 que	 gradualment	 van	 adoptant	 forma.	 De	 vegades,	
apareixen	en	forma	de	gat,	planta	o	una	altre	cosa;	i	altres	vegades,	es	manifesten	com	
a	persones	reals.	L'àvia	comença	a	bregar	amb	la	manca	de	memòria	i	el	temps	deixa	
de	tenir	un	sentit.	

	

Biografia	de	la	directora		

Niu	Xiaoyu	es	va	graduar	a	l'Acadèmia	de	Cinema	de	Pequín	amb	una	llicenciatura	en	
animació	 i	 un	 mestratge	 en	 cinema	 experimental.	 Quan	 començava	 va	 produir	 dos	
curtmetratges,	Summer	Fever	(2013)	i	Summer	Fever	II	(2017)	que	van	ser	seleccionats	
per	al	10è	Festival	de	Cinema	Independent	de	la	Xina,	abans	de	rodar	la	pel·lícula	que	
presentem	a	l'AFFFBCN	2022.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	12:00h	

	

	
	
	



The	Coffin	Painter	
SECCIÓ	DISCOVERIES	
	
Xina	
Director:	Da	Fei	
Any:	2021	
Duració:	95’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Crim,	Drama	
	
Link	Tràiler:		

The	Coffin	Painter	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Jia	és	un	home	gran	que	ha	perdut	el	seu	fill,	i	Seven,	una	noia	de	secundària	amb	una	
mare	endeutada.	Com	a	pintor	de	taüts,	el	vell	Jia	dibuixa	estranys	símbols	religiosos	i	
és	un	testimoni	d'excepció	de	les	diferents	actituds	de	la	gent	envers	les	seves	morts.	A	
mesura	que	passa	el	temps,	Jia,	Seven	i	la	seva	mare	s'uneixen	acompanyant-se	els	uns	
als	altres.	Da	Fei	dona	veu	a	la	soledat	de	les	persones	a	la	gran	ciutat,	en	un	món	cada	
vegada	més	lúgubre	malgrat	les	aparences.	

Biografia	del	director		

Da	Fei	és	escriptor	i	cineasta.	Es	va	graduar	al	Shanxi	Meida	College	el	2007,	i	el	2018,	
va	 debutar	 amb	 Silent	 Winter,	 una	 pel·lícula	 que	 va	 ser	 seleccionada	 al	 Festival	
Internacional	de	Cinema	de	Montreal.	The	Coffin	Painter	és	el	segon	llargmetratge	d'un	
director	 que	 ha	 aconseguit	 diverses	 nominacions	 i	 premis	 a	 festivals	 nacionals	 i	
internacionals.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	20:00h	

	

	

	
	



Streetwise	
SECCIÓ	NETPAC	
	
Xina	
Director:	Na	Jiazuo	
Any:	2021	
Duració:	93’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Crim,	Drama	
	
Link	Tràiler:		

Streetwise	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Dongzi	ha	de	trobar	diners	per	pagar	l'hospital	del	seu	pare	malalt.	D'altra	banda,	per	
seduir	 la	 dona	 que	 estima,	 encara	 que	 sigui	 l'ex	 del	 líder	 d'una	 banda,	 s'acaba	
convertint	en	un	cobrador	de	deutes,	feina	que	posa	en	perill	 la	seva	vida,	 ja	que	als	
carrers	de	Zhenwu	pot	passar	qualsevol	cosa.	

Biografia	del	director	

Na	Jiazuo	(1989)	és	d'ètnia	manxú,	però	va	passar	la	seva	infància	a	Pequín.	El	2006,	va	
ingressar	a	 l'Acadèmia	Xina	de	Belles	Arts,	encara	que	el	seu	destí	no	seria	 l'esperat.	
Certes	circumstàncies	adverses	van	afavorir	la	seva	entrada	a	l'Acadèmia	de	Cinema	de	
Pequín	i	Streetwise	és	el	seu	primer	llargmetratge.	

	

Projecció	

CAIXA	FÒRUM	|	31/10	20:00h	

	

	
	
	
	
	
	
	



A	Woman	
SECCIÓ	OFICIAL	
	
Xina	
Director:	Wang	Chao	
Any:	2022	
Duració:	118’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Drama	
	

Link	Tràiler:		

A	Woman	(2022)	Trailer	

	

Sinopsi	

A	Woman	és	una	història	que	passa	en	plena	Revolució	Cultural.	El	seu	protagonista	és	
una	dona	que	treballa	en	un	taller	 i	que	a	 les	estones	 lliures	es	dedica	a	escriure.	La	
pel·lícula	mostra	la	vida	d'una	dona	resilient	en	una	època	molt	difícil	de	la	història	de	
la	Xina,	denunciant	la	condició	de	la	dona	a	la	família	tradicional	i	l'opressió	masculina	
que	s'exercia	de	manera	impune.	Finalment,	es	demostra	com	un	país	s'ha	aconseguit	
recuperar	amb	l'esforç,	les	reformes	i	l'obertura.	

Biografia	del	director		

Wang	Chao	(Nanjing,	1964)	és	un	cineasta,	escriptor,	guionista	i	productor.	Els	seus	
treballs	han	estat	seleccionats	en	més	de	50	Festivals	de	Cinema	Internacional,	com	
Cannes,	Toronto	i	Nova	York,	i	ha	estat	successivament	premiat,	com	al	59è	Festival	
Internacional	de	Cannes	on	va	rebre	el	premi	a	Millor	Pel·lícula.	

	

Projecció	

ZUMZEIG	|	29/10			19:00h	
	
	
	

	

	



The	Hotel	
SECCIÓ	DISCOVERIES	
	
Xina	
Director:	Xiaoshuai	Wang	
Any:	2022	
Duració:	112’	
Idioma:	VOSE	
Gènere:	Drama	
	

Sinopsi	

Durant	 els	 primers	 dies	 del	 confinament	 per	 la	 pandèmia,	 un	 petit	 grup	 de	 turistes	
xinesos	 queda	 atrapat	 a	 un	 hotel	 tailandès.	 La	 tancada	 total	 desencadena	 embolics	
emocionals,	 tensions	 i	 la	 revelació	 de	 secrets	 guardats	 durant	 molt	 de	 temps.	 La	
pel·lícula	 reflexiona	 sobre	 la	 pandèmia	 i	 els	 seus	 efectes	 devastadors	 en	 les	
generacions	més	joves,	inspirant-se	en	la	pròpia	experiència	del	director.	

Biografia	del	director		

Xiaoshuai	 Wang	 (Shanghái,	 1966)	 és	 cineasta,	 escriptor	 i	 productor.	 La	 seva	 òpera	
prima	The	Days	 (1993)	 va	 ser	 seleccionada	 com	una	de	 les	100	millors	pel·lícules	de	
tots	els	 temps	per	 la	BBC.	Les	obres	de	Wang	han	competit	al	Festival	de	Cinema	de	
Cannes	quatre	vegades,	tres	vegades	a	la	Berlinale,	i	també	als	festivals	de	cinema	de	
Venècia	i	Sant	Sebastià.	

	

Projecció	

CINEMES	GIRONA	|	04/11	20:00h	

	

	

	
	
	
	
	
	 	



Shanghai	Story		
SECCIÓ	NETPAC	
	
Hong	Kong,	Eslovàquia	
Director:		Andrej	Iliev	
Any:	2021	
Duració:	73’	
Idioma:	Anglès	
Gènere:	Aventura,	Comèdia,	Drama	
	
Link	trailer		

Shanghai	Story	(2021)	Trailer		

	

Sinopsi	

Un	redactor	 fracassat	amb	problemes	d’alcoholisme	es	creua	amb	una	estranya	amb	
qui	compartirà	una	inoblidable	aventura	al	voltant	de	Xangai.	Durant	el	viatge,	aniran	
aprenent	 l'un	de	 l'altre,	 sobre	 ells	mateixos	 i	 descobriran	 la	 ciutat	 i	 la	 vida	 amb	uns	
altres	 ulls.	 Una	 història	 personal	 i	 profunda	 sobre	 l'amor,	 la	 vida,	 la	 pèrdua	 i	 la	
importància	de	la	connexió	humana	en	un	món	accelerat.	Shanghai	Story	ens	mostra	
dos	 personatges	 que,	 tot	 i	 ser	 aparentment	 diferents	 l'un	 de	 l'altre,	 aconsegueixen	
connectar-se	a	través	dels	seus	bagatges	personals	i	troben	una	manera	de	moure's	i	
avançar	en	una	terra	llunyana.	

Biografia	del	director	

Andrej	 Iliev	 és	 director,	 escriptor	 i	 càmera	 txecoslovac	 nascut	 el	 1984.	 Ha	 fet	
nombrosos	curtmetratges	des	que	tenia	nou	anys	amb	una	vella	càmera	de	16mm.	Va	
estudiar	Cinema	i	Televisió	a	Londres.	El	2012,	Andrej	es	va	mudar	a	Xangai,	on	com	a	
director	 comercial	 i	 càmera	ha	 continuat	 rodant	 curtmetratges	 i	 guanyat	nombrosos	
premis	 com	a	director,	 guionista	 i	 fotògraf,	per	obres	 com	The	Voiceman,	The	killing	
Game	i	Little	Milo.	Xangai	Story	és	el	seu	primer	llargmetratge.	

	

Projecció	

FILMIN	|	27/10-06/11	
	

	


