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‘Unbeatable’, una producció de Hong Kong, s’emporta el Premi Gat de la Sort

El Festival Nits de Cinema 
Oriental de Vic tanca amb    
un 20% més d’espectadors

Vic

J. Vilarrodà/A. Calvo

Unbeatable, el film de Hong 
Kong que aquest diumenge 
es va alçar amb el Premi Gat 
de la Sort a l’11a edició de 
les Nits de Cinema Oriental 
de Vic, va tenir una projecció 
accidentada i interrompuda 

per la pluja. Això no va ser 
obstacle perquè el públic 
es decantés a favor seu i li 
atorgués el guardó, que no té 
dotació econòmica. La pro-
clamació del premi tancava 
aquest diumenge al vespre 
el festival, al Cinema Viga-
tà, després de la projecció 
de la filipina Shift, una de 

les set pel·lícules que han 
representat el país convidat 
d’enguany.  

Les Nits es tanquen amb 
un balanç immillorable pel 
que fa a l’assistència de 
públic, que l’organització cal-
culava aquest diumenge en 
un 20% més que l’any passat. 
“Preveiem que hauran passat 

pel festival unes 8.000 perso-
nes”, afirmava el seu direc-
tor, Quim Crusellas. “L’ava-
luació final és molt positiva”, 
i ha estat compartida per les 
delegacions que han vingut 
de fora, com la de Hong Kong 
que divendres va ser a Vic 
per combinar el festival amb 
les jornades Horitzó Àsia. 

“Destinaven una persona de 
la delegació a cada sessió per 
fer-ne un informe... a nosal-
tres no ens molesta, al con-
trari, ens agrada que siguem 
avaluats”, afirma Crusellas. 
El Hong Kong Trade Offi-
ce per a Europa és un dels 
patrocinadors de les Nits Ori-
entals. L’èxit de públic no es 
limita al cinema-sopar de la 
Basa dels Hermanos sinó que 
ha estat especialment signi-
ficatiu l’augment de públic 
a les projeccions del Cinema 
Vigatà. 

A nivell cinematogràfic, les 
Nits de Cinema Oriental han 
tornat a radiografiar el cine-
ma asiàtic actual. De les Fili-
pines, el país convidat, se’n 
va buscar una mostra perquè 
el públic conegués estrenes 
però també pel·lícules clàs-
siques. Entre les primeres va 
destacar Graceland, un retrat 
de problemes del país com la 
prostitució infantil i la cor-
rupció política. El Japó, un 
país ben conegut pels assis-
tents, ha presentat pel·lícules 
d’èxit assegurat. El director 
d’Afro Tanaka, triomfadora 
l’any passat, arribava amb 
una altra adaptació manga, 
Daily live sof higschool boys, 
però sense l’humor absurd 
de l’anterior. La Nit Golfa 
va portar algunes de les pel-
lícules més aberrants de l’ac-
tualitat, com Gun Caliber o 
Gothic Lolita battle bear. 

L’Índia, un referent de les 
Nits, va presentar D-Day, 
allunyada del Bollywood que 
coneixem, un film d’acció i 
sentiments narrat de forma 
original, la continuació de la 
saga Dhoom i BCN Knockout, 
amb grans dosis de romanti-
cisme, acció i música, resul-
tats de riure i rodada del tot 
a Barcelona. Hong Kong, un 
altre dels països predilectes 
d’organitzadors i públic, 
va presentar entre altres 
la guanyadora Unbeatable, 
bon exemple dels drames 
esportius que estan de moda. 
Dirigida pel famós Dante 
Leam, és una història d’arts 
marcials on el que importa 
són els sentiments i l’esperit 
de superació. 
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800 persones de mitjana a la Bassa dels Hermanos
Vic Una mitjana d’uns 800 espectadors han omplert cada dia 
la Bassa dels Hermanos, en les sessions nocturnes combina-
des amb gastronomia asiàtica que s’han convertit en símbol 
del festival. El darrer sopar va ser, dissabte, el que cada any 

elabora la comunitat índia de Vic (a la fotografia), seguit de 
la projecció de Dhoom 3, un film que ha batut rècords mun-
dials de taquilla. Cada sessió ha anat precedida de demostra-
cions d’arts marcials o danses dels països a què es dedicava: 
les Filipines, el Japó, Corea, Hong Kong i l’Índia. 

Lluís Soler, a set metres de terra, al Grec
Barcelona L’actor manlleuenc Lluís Soler se situa a set 
metres per sobre de l’escenari a Bartolomé encadenado, 
l’obra del dramaturg José Sanchís Sinisterra que entre 
divendres i diumenge ha estrenat al Festival Grec de 
Barcelona. El Teatre Grec de Montjuïc és l’escenari on s’ha 
representat aquest text, dirigit per Antonio Simón, que 
parteix del mite grec de Prometeu i l’adapta a la realitat 
actual. Sanchís Sinisterra es va inspirar en un fet real: el 
suïcidi d’un farmacèutic grec, escanyat per la crisi, que 
prefereix perdre la vida que la dignitat. El dramaturg uti-
litza els recursos del teatre clàssic: el to de tragicomèdia 
(“comitragèdia”, segons l’autor) i també la participació 
d’un cor de 14 joves actors. Lluís Soler és el modern Bar-
tolomé-Prometeu que vol retornar a la humanitat el tresor 
del Banc Mundial, així com Prometeu ho va fer amb el foc. 
El projecte forma part d’una iniciativa del Grec per encar-
regar cada any un text inèdit a un autor contemporani, que 
s’inspiri en les formes i l’espai clàssic. 
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Josep M. Miró 
hi ha presentat 
‘Nerium Park’

Barcelona En el marc del 
Festival Grec també s’ha 
representat l’obra Nerium 
Park, del dramaturg Josep 
M. Miró, de Prats de Lluça-
nès. Estrenat l’any passat al 
festival Temporada Alta de 
Girona, s’ha pogut tornar a 
veure al Mercat de les Flors, 
protagonitzat per Roger 
Casamajor i Alba Pujol. Els 
dos actors representen una 
parella que ha anat a viure 
en una urbanització i s’ado-
na que, amb la crisi, són els 
únics veïns que hi habiten.


