
Dilluns, 9 de juliol de 2012

18 NOU9 CULTURA EL

Dijous comencen les Nits de Cinema Oriental de Vic, amb el suport de la ciutat xinesa

La connexió Vic-Hong Kong
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D’esquerra a dreta, Quim Crusellas, Joan López i BoonChanh Lim Lee, en la presentació del festival 

Vic

Jordi Vilarrodà

El moll de l’os del festival 
són les 27 pel·lícules de pro-
ducció xinesa, coreana, índia, 
tailandesa i malàisia que es 
projectaran entre el 12 i el 21 
de juliol, de les quals 14 com-
peteixen en la secció oficial i 
una tercera part són estrenes 
fora del seu país d’origen. 
Al seu entorn, es desplega 
una gran oferta de cultura 
asiàtica: des de gastronomia 
oriental fins a tai-txi o dansa 
bollywood, que converteixen 
les Nits de Cinema Oriental 
en un esdeveniment únic. 
Per primera vegada des de fa 
nou anys, quan va començar 
el festival, aquest comptarà 
amb suport asiàtic directe: 
l’oficina de negocis de Honk 
Kong a Barcelona (Hong 
Kong Economic and Trade 
Office) “ha fet possible tenir 
les dues pel·lícules inaugu-
rals”, explica Quim Crusellas, 
que està al capdavant de 
l’equip organitzador.

La primera d’aquestes pel-
lícules, que es projectarà a 
les 7 de la tarda a l’edifici 
del Sucre, és Overhead 2, un 
thriller d’acció que encara 
no s’ha vist enlloc d’Europa 
“ideal per als temps que cor-
ren”, diu Crusellas: un poli-
cia rep l’encàrrec d’espiar un 
financer, i aprèn a utilitzar 
els seus mètodes especula-
tius. Després del sopar can-
tonès, es podrà veure Let’s 
go, homenatge del director 
Wong Chin-Po a les històries 
de superherois orientals. 
Són dues mostres de la gran 
quantitat de cinema que sor-
geix de Hong Kong, “sobretot 
d’acció”. Aquest serà el tret 
de sortida de les projecci-
ons, que es repartiran entre 
el Sucre, el Cinema Vigatà 
i l’espai ETC. El cinema de 
Hong Kong, i el xinès en 
general, domina en la secció 
oficial, amb produccions de 
registres molt diversos, des 
de The Underdog Knight: He-
Man, el gran èxit d’acció de 
Hong Kong aquest any, fins 

a The piano in the factory, 
una pel·lícula que explica la 
situació dels obrers a la Xina 
amb humor i realisme màgic. 

De Tailàndia arriba la 
producció de terror The Cin-
derella: Nang Pee i el cinema 
per a joves amb Suckseed, 
i del Japó, la que s’anuncia 
com a definitiva pel·lícula de 
zombis, Rape Zombie. Una 
de les novetats d’enguany 
és el cinema emergent de 
Malàisia, gran factoria de 
cinema d’acció, amb les pro-
duccions Kl Gàngster i Fist of 

Dragon. També per primera 
vegada hi ha un film taiwa-
nès, Starry Starry Night, un 
cant a l’amistat amb nens 
com a protagonistes. L’Índia, 
el gran productor de cinema 
asiàtic, no hi podia faltar 
amb Stanley Ka Dabba, també 
amb nens i solidaritat com a 
ingredients. El cinema hindú 
serà l’encarregat de tancar 
el festival, amb la ja clàssica 
sessió a la Bassa dels Herma-
nos, on es projectarà la pro-
ducció més costosa que s’ha 
fet fins ara en aquell país, 

Ra.one. Les pel·lícules de la 
secció oficial competeixen 
pel premi del festival, el Gat 
de la Sort, que es concedeix 
per votació del públic que 
assisteix a les sessions. 

A banda de la secció ofici-
al, el festival ha programat 
una retrospectiva que, sota 
el títol de Honk Kong mee-
ting point, ofereix set films 
realitzats a la ciutat des de 
principis dels anys 90, “que 
mostren la ciutat com alguna 
cosa més que una localitza-
ció”. 

Dues pel·lícules de Hong Kong i un sopar can-
tonès obriran aquest dijous la novena edició 
de les Nits de Cinema Oriental de Vic. Durant 
deu dies es projectaran 27 pel·lícules, en un 

festival que ja s’ha convertit en el més impor-
tant de cinema asiàtic que es fa a l’Estat espa-
nyol. Aquest any, a més, té el reconeixement 
del Hong Kong Economic and Trade Office. 

Tres espectacles 
de teatre i dansa 
en la mostra 
Molta Merda! 
Vic La mostra escènica jove 
Molta Merda!, organitzada 
per l’Institut del Teatre 
d’Osona, continua aquest 
dilluns amb el taller de dan-
sa Xarxa, dirigit per Àngel 
Zotes, on una vintena de 
ballarins treballen sobre les 
xarxes com a símbol de pro-
tecció. Dimarts es presenta 
el taller de teatre Una nit de 
pluja, interpretat per joves 
d’entre 14 i 17 anys sota la 
direcció de Jordi Arqués. 
Dimecres s’acaba la mostra 
amb el taller de teatre musi-
cal Dins del bosc, amb deu 
actors dirigits per Antoni 
Font que gira entorn dels 
desitjos i els somnis. L’entra-
da als espectacles, que es fan 
al teatre-laboratori de l’Ins-
titut a les 9 del vespre, és 
gratuïta. Es poden reservar 
anticipadament al VicJove. 

Sis grups en una 
nova edició de la 
mostra VicSona, 
que s’obre dijous
Vic Sis joves formacions es 
presenten aquesta setmana 
en una nova edició de la mos-
tra VicSona. Les actuacions 
tindran lloc a partir de les 
10 de la nit a l’espai ETC. 
En la primera sessió, dijous, 
comptarà amb els grups MM, 
Jack Mad i Escudero, i la 
segona, divendres, amb Nest, 
Els Flipats i Three Pounds 
Fifty. Cada dia hi haurà un 
grup convidat, també jove 
però ja en camí de consoli-
dar-se: el primer dia seran 
els lluçanesos Nyandú, que 
estan a punt de treure el 
seu primer disc, i el segon 
dia seran Mates Mates, la 
revelació en recents festivals 
com el Faraday i el PopArb. 
Entre els grups participants 
en el VicSona en sortiran els 
integrants de l’Escenari Jove 
del proper Mercat de Música 
Viva de Vic.

Comencen els 
Vespres a l’Eixida 
a la Casa Museu 
Verdaguer, dijous
Folgueroles Un recital poè-
tic a càrrec de Laia Noguera 
i Biel Barnils obrirà aquest 
dijous, a partir de 2/4 de 10 
del vespre, una nova edició 
dels Vespres a l’Eixida de 
la Casa Museu Verdaguer 
de Folgueroles. El recital 
inclou des de Verdaguer fins 
a Pessoa, Vinyoli, Brossa o 
Estellés. El cicle continuarà 
el dia 19 amb un recital del 
poeta Pau Gener, a partir del 
seu últim llibre Home a l’ai-
gua, a mig camí de la poesia i 
la prosa. 

Sota la protecció del drac Siu Ling
Vic Siu Ling (a la dreta) és el drac que donarà sort al 
festival Nits de Cinema Oriental de Vic. Dibuixat per 
Xevi Domínguez inspirant-se en la iconografia xine-
sa, “és un drac petit amb ganes de créixer”, explicava 
durant la presentació Quim Crusellas. En la cultura 
oriental, el drac és “un símbol protector”. Segons la 
mateixa tradició, el drac és el resultat de la unió de 
nou animals, “ i el 9 és també el número d’aquesta 
edició del festival”, apuntava Crusellas A més, a la 
Xina és l’any del drac i un drac és el símbol escollit 
per promocionar Hong Kong a escala internacional, 
amb motiu del 15è aniversari del final de la colonit-
zació anglesa i el retorn a la Xina com a regió admi-
nistrativa especial. 
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‘ÀNIMA’ SOCIAL

Joan López, regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament de Vic, 
recordava l’inici de les Nits 
de Cinema Oriental, impul-
sades per “gent entusiasta” 
i “amb visió social”. Atreure 
els vigatans d’origen asiàtic 

ha estat un repte des del 
primer moment, tot i que 
no ha estat fàcil amb els de 
procedència xinesa, la quar-
ta comunitat immigrant de 
Vic. “Va començar amb un 
tempteig i coneixença, ara va 
més enllà i gaudim conjunta-
ment”, diu Joan López.

ELS SOPARS

Les Nits de Cinema Oriental 
no serien el mateix sense els 
sopars, que els acompanyen 
des del principi. BoonChanh 
Lim Lee, del restaurant 
Mandarín de Vic, és el res-
ponsable d’aquesta part del 

festival. A més del sopar 
cantonès inaugural –per al 
qual cal fer reserva– enguany 
ha programat un sopar coreà 
i tailandès, un taiwanès –la 
novetat d’enguany– i un d’in-
di, aquest últim a càrrec de 
l’Associació Social i Cultural 
de l’Índia a Vic. 


