
  
 
SESIÓN Nº: 303 

  

Venres, 17 de Xaneiro, 
20:00h. e 22:30h. 

Auditorio Municipal 

 

                   
Queres colaborar co Cine Club por 1€ ao mes? Únete ao noso Teaming: https://www.teaming.net/cineclubecarballino-grupo 

 

O QUE ARDE 
SINOPSE 

 
Ninguén espera a Amador cando sae do cárcere tras 
cumprir a súa pena por ter provocado un lume. Regresa 
á súa casa, nunha aldea perdida nas montañas lucenses, 
onde volverá a convivir coa súa nai, Benedicta, a súa 
cadela, Lúa e as súas tres vacas. 
As súas vidas transcorren ó ritmo sosegado da natureza, 
ata que todo cambia cando un lume violento arrasa a 
zona. 
 

 

 
    

                   FICHA 

Dirección: Oliver Laxe 
Guión: Santiago Fillol, Oliver Laxe 
Produción: Mani Mortazavi, Andrea Queralt 
Dirección de Fotografía: Mauro Hercé 
Dirección de Produción: Samuel Lema 
Montaxe: Cristóbal Fernández 

 
TECNICA 

Título orixinal: O que arde 

Duración: 89’ 
Ano: 2019 
País: España 
Idioma: Español, galego 
  

 

  
 FICHA  ARTÍSTICA 

 Benedicta Sánchez 
 Amador Arias 
 Elena Mar Fernández 
  
  
  
  

Galardóns 

 Festival de Cannes 2019: Premio do Xurado – Un Certain Regard 

 Festival Mar de Plata 2019: Mellor Película e Guión 

 

O director, Oliver Laxe (1982, París, Francia) 

Fillo de pais galegos, naceu en París aínda que voltou con eles a Galicia aos 6 anos. Tras os seus 
primeiros estudos na Coruña trasladouse a Barcelona para estudar na Universidade Pompeu Fabra. 
Comeza a súa obra rodando curtametraxes en Londres e Tánxer, polas que obtivo varios premios en 
festivais internacionais. 
Precisamente en Tánxer creou o proxecto Dao Byed, un obradoiro cinematográfico para rapaces 
pobres do Magreb. Desta experiencia xorde a súa primeira longametraxe, Todos vós sodes capitáns 
(2009), coa que gañou o premio FRIPESCI no Festival de Cannes. 
Posteriormente rodou Mimosas (2015), estreada tamén no Festival de Cannes, e tamén galardoada, 
neste caso co Gran Premio da Semana da Crítica. 

 

 

 “Oliver Laxe encadea (…) Unha obra irrefutable e maior (…) prodixioso traballo de Mauro Hercé na fotografía. Unha película dunha 

beleza tan provocadora coma hipnótica, á vez apoloxía e refutación do lume.” (Luís Martínez, El Mundo) 

 “Fascinante crónica do regreso dun pirómano á súa aldea (…) é un fascinante artefacto que atrapa un modo de vida en extinción na 

Galicia rural (…) dous marabillosos actores non profesionais.” (Oskar Belategui, El Correo) 

“Poucas películas recentes posúen un inicio tan abraiante. (…) Cine contemplativo pero nunca redundante, axustadísimo en cada 

plano, sen regodeos de grandilocuencia.” (Jordi Ocaña, El País) 

 

E a próxima sesión: Buñuel en el laberinto de las tortugas (Salvador Simó Buxom, 2019) 

 

cineclubecarballino@gmail.com 
http://www.cineclubecarballiño.org 

https://www.facebook.com/cineclubecarballino 
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