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PROGRAMACIÓ ESTIU 2020 - RODA DE BERÀ
Projeccions gratuïtes a l’aire lliure: antic port del Roc de Sant Gaietà

Sinopsi: Una parella catalana arriba a un país de l’Est per adoptar un nen. Però les coses no seran 
com s’imaginaven. Immersos en un entorn progressivament hostil, surten a la llum els conflictes 
latents entre ells. El somni amb què hi van arribar amenaça de convertir-se en un malson.

17
22:00H
JULIOL

DIVENDRES L’adopció
Llargmetratge de Daniela Fejerman.
Premi del Jurat a la millor direcció del
FIC-CAT 2016.
2015  |  94 min.  |  Ficció / drama social

Sinopsi: : El Francesc és un noi solitari de tretze anys que un dia a l’escola descobreix El mite 
de Sísif, d’Albert Camus i queda fascinat per les idees del filòsof. A partir d’aquest moment es 
fa dir Jean-François, es posa la jaqueta coll pujat i decideix convertir-se en existencialista. El 
seu nou objectiu serà anar a Paris a trobar a Camus. La Lluna, una adolescent que viu el 
present, l’acompanyarà a la seva aventura amb una única condició: fer una parada pel camí per 
retrobar-se amb el noi francès amb qui va tenir una historia l’estiu passat. Junts emprenen un 
viatge per, amb Camus o sense ell, descobrir quin és el sentit de la vida.

Jean François i el sentit de la vida
Llargmetratge de Sergi Portabella.
Premi del Jurat a les millors localitzacions
exteriors del FIC-CAT 2018.
2017  |  90 min.  |  Ficció / comèdia

Sinopsi: Catalunya, estiu 1993. La Frida, una nena de sis anys, s’enfronta al primer estiu amb 
la seva nova família adoptiva. Un precoç “coming-of-age” drama sobre una nena que aprèn a 
encaixar en un món rural mentre supera la mort de la seva mare.

Estiu 1993
Llargmetratge de Carla Simón.
Premi del Jurat i Premi Nova Crítica al millor
llargmetratge del FIC-CAT 2017.
2017  |  97 min.  |  Ficció / drama intimista
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Sinopsi: Set històries que barregen horror i comèdia. Set moments d’humor negre tan estranys 
com pròxims. Set visions surrealistes d’una societat que no progressa, una societat 
disfuncional: la família, el nen pobre, els veïns, la llogatera, l’empresari, un home atropellat i 
un casament. Set històries d’humor negre d’una societat disfuncional. 

7 raons per fugir
Llargmetratge d’Esteve Soler, Gerard Quinto i
David Torras.
Selecció oficial del FIC-CAT 2019. 
2019  |  77 min.  |  Ficció / comèdia negra

14
22:00H
AGOST

DIVENDRES

Sinopsi: L'Amadeo és una bona persona. Viu en un tranquil poble de València, i des que va 
morir la seva dona, es dedica en cos i ànima a tenir cura del seu sogre invàlid, el senyor 
Agustín. Un bon dia, Lolín, la mare de la peixatera, tindrà una premonició al decapitar una 
anguila: a l'Amadeo li queden set dies de vida.

L’escarabat al final del carrer
de Joan Vives. 
2017  |  18 min.  |  Ficció / comèdia negra

Sinopsi: Una mare redescobreix la vida quan el seu segon fill 
neix invident.

Tàndem d’Alba Salmerón. 
2019  |  23 min.  |  Documental sobre fets reals

Sinopsi: La Bàrbara i el Pol marxen uns dies de vacances. 
Envoltats de natura i amics, busquen passar-s’ho bé i alhora trobar un espai tranquil per 
gaudir de la seva intimitat. Amb el suport d’en Pol, enmig de la natura, entre llàgrimes i rialles, 
la Bàrbara aprèn a deixar-se anar, sanar les velles ferides i redefinir la seva sexualitat.

Suc de síndria d’Irene Moray
2019  |  22 min.  |  Ficció / drama intimista

Sinopsi: La Paula participa a un concurs radiofònic des del metro 
per guanyar 1.000 €. Intentarà aconseguir-ho amb l'ajuda d'una desconeguda, que s'hi veu 
involucrada des del principi. Tres minuts són suficients per canviar-te la vida i poder canviar la 
dels altres.

Mar de Fèlix Colomer
2019  |  4 min.  |  Ficció / comèdia

Sessió conjunta de curtmetratges de les seleccions oficials dels 
FIC-CAT 2018 i 2019: 


