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OH, QUINA JOIA! 
 
 
 

Sinopsi 
 
 
 
En Berenguer és de Valls i des de petit té una gran passió: ser actor. 
Lluita amb totes les seves forces, però l'època que vivim no li posa res 
fàcil als joves. 
 
 A casa, el seu avi, un patriarca autoritari, passat de rosca, està en 
contra de la seva "passió equivocada": només gaudeix portant mulates 
joves que el facin sentir un home com déu mana. I els pares fent la 
gara-gara. 
 
 A Barcelona, ha trobat una ciutat amb un gran ventall de coses a fer 
i on somiar en allò que desitja. Com l'Ovidi, company de promoció del 
teatre, plegats se les empesquen engegant aventures sense un ral fent 
de tot i més per trobar el seu lloc en l’escena, però la cosa no acaba de 
rutllar. 
 
 Una casualitat descobreix una notícia que el sacsejarà. En Berenguer 
es troba amb un bitllet per viatjar a Los Angeles, on en sis dies i cinc 
nits buscarà un secret enterrat durant molts anys. 
 
 Potser una persona l'espera fa dècades a l'altre banda de l'oceà. Ann 
Joy, una actriu apareguda per brillar encara més agafada de la seva 
mà. 
 
 El viatge a Califòrnia canviarà el seu destí, la seva manera 
d'entendre el món i la terra que l'ha vist néixer i qui sap, la seva vida? 
Serà un viatge emocional curt i potent ple de somriures i, qui sap, si 
d'alguna llàgrima. 

  



NOTES DEL DIRECTOR 
 

Comèdia, Comèdia 
 
 
 Moltes vegades he escrit sobre el meu vell plaer per la comèdia. 
N’he fet un munt! I potser em repetiré, però és el que penso. La 
comèdia és el gran desafiament, el gènere que, vagis on vagis, té més 
públic que el drama, però sense el seu reconeixement social. Això és 
un fet. 
 
 En qualsevol país, i més en el nostre, fer riure es considera un art 
menor i, en canvi, a les llàgrimes se'ls hi dóna una pàtina de qualitat. 
Malgrat la meva antiga afició, que em ve del teatre, per formes 
narratives lliures i gens convencionals, sempre m'han agradat els 
gèneres i no m'importa saltar d'un a un altre, d'un drama a una 
comèdia o de la ficció a un documental mentre m’apassioni el que 
explico i senti que existeix la meva mirada en la narració. La mirada 
del director. 
 
 Fa temps vaig descobrir que, en el cinema, a les comèdies, al marge 
de la seva dificultat conceptual, on la història s'ha de bastir com una 
bomba de rellotgeria, també hi ha d’haver molta passió. A la vegada, 
la mateixa naturalesa del gènere les converteixen en tremendes armes 
de precisió en mans dels directors ... quan és té de veritat alguna cosa 
per explicar. 
  
 L'humor en les seves diverses formes permet sòlids nivells de 
provocació difícilment imaginables en el drama. Una bona constatació 
que cal tenir en compte quan et proposes un tema. Drama o comèdia? 
 
 A “Oh, quina Joia”, l’objectiu d ́en Berenguer, el xicot protagonista, 
és triomfar com a actor, en mig de les dificultats que tots els joves 
pateixen, en el món artístic. I demostrar-se ell mateix, als amics, a la 
família, que hi ha una vida lluny del poble i de la tradició familiar, 
marcada per un avi, més antic que la tinya, totpoderós, que deixa molt 
de desitjar, la rutina del dia a dia i les poques oportunitats que troba a 
una gran capital, com és Barcelona. 
 
 
 Fins que, després de mil i una trifulgues, per l’atzar, - ai! l’atzar-, un 
entrellat de casualitats fa que descobreixi una notícia que sacsejarà 
molt fortament la seva vida. De la nit al dia, en Berenguer es troba 
amb un bitllet a les mans per viatjar a Hollywood, on en sis dies i cinc 
nits haurà de buscar un secret, amb una forta càrrega identitària i 
emocional, enterrat durant molts anys i que sembla que el seu millor 
amic, l’Ovidi, ha rescatat de l'oblit. 



 
 Una persona molt important de la que ell mateix en desconeixia 
l'existència viu en silenci des de fa molt de temps a l'altra banda de 
l'oceà. Una joia que porta molts anys brillant lluny seu, amb un ADN 
que els uneix, ara ha aparegut en el mapa per brillar, encara més, 
agafada de la seva mà. 
 
 Serà aquest viatge a Califòrnia el que canviarà el seu destí, la seva 
manera d'entendre el món i la terra que l'ha vist néixer i qui sap, si la 
seva vida? Sens dubte, segur que serà un viatge emocional curt i molt 
potent ple de somriures i qui sap si d'alguna llàgrima. 
 
 Després d'haver passejat, en els meus anteriors treballs, el meu 
interès narratiu entorn de temes més transcendents, més dramàtics, 
he sentit novament la crida de la comèdia. Potser perquè en les 
vivències d’aquesta parella crec que els espectadors poden trobar una 
bona història. Una bona història, sí, la mare de totes les pel·lícules, 
que em permet un repartiment d'aquells en els que hi crec cegament. 
O perquè m’he sentit fascinat per les possibilitats de fer una simbiosi 
amb un tipus d'humor basat en aquests éssers, diferents, propers i 
llunyans, fràgils en el fons, en la lluita quotidiana en uns mons tan 
diferents. És la suma i el plaer de tot això, afegir al rigor del concepte 
de la posada en escena i de la interpretació, l'emoció i la tendresa 
d'uns éssers en uns paisatges únics i que, com a tantes de les meves 
pel·lícules, van a la recerca d'una mica de realització i de comunicació 
en mig la voràgine dels temps que ens ha tocat viure. 
  
 Tornar a la comèdia, quin plaer, uf! 

 
Ventura Pons 
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VENTURA PONS 
guionista, director i productor 
 

 

Després de dirigir més d’una vintena d’obres teatrals, va rodar la seva 
primera pel·lícula l’any 1977, Ocaña, retrat intermitent, seleccionada 
oficialment pel Festival de Cannes. Amb vint-i-nou llargmetratges, vint-i-
set produïts amb la seva companyia Els Films de la Rambla, S.A., 
fundada l’any 1.985, s’ha convertit en el director que més pel·lícules ha 
rodat en català i en un dels cineastes més coneguts de Catalunya. Més de 
740 festivals, 32 restrospectives, estudis i congressos acadèmics 
universitaris en les millors universitats del món anglosaxò, etc.  

La seva obra es programa contínuament en els millors Festivals 
Internacionals, més de set cents arreu del món, destacant Toronto (8 
fest), la Berlinale, (9 fest), on ha aconseguit la seva presència 
consecutiva durant cinc anys, i a la vegada ha estat estrenada en 
nombrosos països, tant en sales com en nombroses televisions.  

Ha estat Vice-President de l’Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España , Conseller i Patró de la Fundació 
Autor durant 12 anys i ha rebut, entre d’altres, la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes del Govern espanyol, la Creu de Sant Jordi 
del Govern català, el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de 
Catalunya, un Premi Ondas, el Premio Ciudad de Huesca, el 
Zinegoak 2005 a Bilbao, el Gaudí d’Honor 2015 i el Premi d’honor 
Jordi Dauder a Lleida 2016. 

Internacionalment: el Zlatni Pecât (Segell d’Or) a Belgrad, Sèrbia, el 
premi Respecte a Piestany, Eslovàquia, el Gloria Award a Chicago 
(EUA), i molts d’altres per la seva carrera, per exemple, els dels festivals 
de Lima (Perú), Torino (Itàlia), Montpeller (França). 

La Denver Colorado University, (EUA) celebrà l’octubre del 2012 un 
Congrés universitari sobre el seu cinema amb especialistes del món 
acadèmic anglosaxó.  

L’Editorial Vervuert / Iberoamericana ha publicat el llibre d’aquest 
congrés: Ventura Pons: Una mirada excepcional desde el cine 
catalán. 



És autor de dos libres de memòries Els meus (i els altres), Proa 2011, 
Els altres són els meus (però no tots) 2016 i d’un diari de viatge 54 
dies i escaig, 3i4 (Octubre) 2012.  
 
La tardor de 2014 ha recuperat els Cinemes Texas de Barcelona, per a 
normalitzar l’exhibició del cinema internacional en versió original sempre 
subtitulat en català. Europa Cinemas ho ha premiat com a millor cinema 
“on the move” de l’Estat al 2016. 
 
 

FILMOGRAFÍA 
 

* 1978: Ocaña, retrat intermitent 
guionista, director i productor  
 
* 1981: El vicari d’Olot 
co-guionista i director    
 
* 1986: La rossa del bar 
co-guionista, director i productor    
 
* 1989: Puta Misèria! 
guionista, director i productor   
 
* 1990: Què t’hi jugues, Mari Pili? 
director i productor   
 
* 1991: Aquesta nit o mai  
director i productor 
   
* 1993: Rosita, please! 
director i productor  
 
* 1994: El perquè de tot plegat  
guionista, director i productor   
 
* 1996: Actrius 
co-guionista, director i productor   
 
* 1996: MMB: Quadern de memòria 
(Migmetratge de la sèrie Autor x Autor)  
guionista i director  
 
* 1997: Carícies  
co-guionista, director i productor   
 
* 1998: Amic/Amat 



director i productor   
 
* 1999: Morir (o no) 
guionista, director i productor 
 
* 2000: Anita no perd el tren 
co-guionista, director i productor 
 
* 2001: Food of Love (Menja d’Amor) 
guionista, director i productor 
 
* 2002: El gran Gato. 
guionista, director i productor 
 
* 2004: Amor Idiota. 
guionista, director i productor 
 
* 2005: Animals ferits 
guionista, director i productor 
 
* 2006: La Vida Abismal 
guionista, director i productor  
 
* 2007: Barcelona (un mapa) 
guionista, director i productor  
 
* 2008: Forasters 
guionista, director i productor  
 
* 2009: A la deriva 
guionista, director i productor  
 
* 2010: Mil cretins 
guionista, director i productor  
 
* 2011: Any de Gràcia  
co-guionista, director i productor 
 
* 2012: Un berenar a Ginebra   
guionista, director i productor 
 
* 2013: Ignasi M.  
guionista, director i productor 
 
* 2015: El virus de la por.  
co-guionista, director i productor 
 



* 2015: Cola, Colita, Colassa.  
guionista, director i productor 
 
* 2016: Oh, quina  Joia!  
co-guionista, director i productor 
 
* 2016: Sabates grosses 
guionista, director i productor 
 
*2016: Poderosa i Faraona. (en pre-producció)   
guionista, director i productor 
 
* 2017: Miss Dalí (en pre-producció)   
guionista, director i productor 
 
 
 

PRINCIPALS RETROSPECTIVES I HOMENATGES 
 

 
1994: Festival de Bogotà (Colòmbia)  
1998: Festival de Tessalònica (Grècia)  
1999: ICA (Institute of Contemporrary Arts) Londres (UK) 
1999: Festival de Belgrad (Sèrbia) 
1999: Lincoln Center, New York (EUA) 
2000: Festival BAFICI Buenos Aires (Argentina) 
2000: Festival d’Osca (Espanya) 
2000: Festival de Dijon (França) 
2000: Festival de Strasbourg (França) 
2001: American Cinematheque, Hollywood, Los Angeles (EUA) 
2001: Festival d’Istambul (Turquia) 
2001: Festival de Caracas (Veneçuela) 
2002: Cinemateca Montevideo (Uruguai) 
2002: Cinemateca Argentina (Argentina) 
2003: Filmoteques de Tel-Aviv, Jerusalem i Haifa (Israel) 
2003: Festival de Varsòvia (Polònia) 
2003: Festival de Valdívia (Xile) 
2004: Festival de Cine Español de Lima (Perú) 
2004: Festival de Cine Exp. de Madrid (Espanya) 
2005: Festival de Cine d’Asunción (Paraguay) 
2005: Instituto Cervantes d’Estocolm (Suècia) 
2006: Institut Cervantes de Damasc (Síria). 
2006: Inquiet / Filmoteca i IVAM València (Espanya) 
2007: Instituto Cervantes de Viena (Austria) 
2008: IDEM Film Festival (Espanya) 
2008: Instituto Cervantes d’Estambul / Pera Museum (Turquia) 
2008: Cinematik Film Festival (Eslovàquia) 



2009: Festival de Lima (Perú) 
2009: Festival Internacional de Cinema GLBT de Madrid (Espanya) 
2010: Festival Gai de Roma / Instituto Cervantes (Itàlia)  
2011: Jamaia Millia Islamaia University New Delhi (Índia) 
2011: Cinemateca de Belgrad (Sèrbia) 
2011: Festival de Montpeller (França) 
2012: Key West Tropic Cinema (EUA) 
2012: Congress at Denver University, Colorado (EUA) 
2013: Cineteca de Nuevo León, Monterrey (Mèxic) 
2013: Cineteca Nacional de México,DF (Mèxic) 
2013: Teatro Margarita Xirgu Buenos Aires (Argentina) 
2014: Filmoteca de Catalunya (Barcelona, Catalunya) 
2014: Instituto Cervantes de Tokyo (Japó) 
2014: Festival Internacional de Cinema de Quito (Equador) 
2016: CC. Mérida, Yucatán (Mèxic) 
2016: Festival de Bogotà (Colòmbia)  
2016: Ontinyent (País Vaalencià) 
2016: LesgaiCinema Madrid (Espanya) 
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FICHA	  TÈCNICA	  
	  

Una	  produció	  d’	  ELS	  FILMS	  DE	  LA	  RAMBLA,	  S.A.	  

Director,	  Guionista	  i	  Productor	  	  :	  	  VENTURA	  PONS	  

Coguionista	  :	  	  RICARD	  FARRÉ	  

Director	  de	  Producció	  	  :	  	  XAVI	  DOMÈNECH	  

Fotografia	  	  :	  	  ANDALU	  VILA-‐SANJUAN	  /	  TITO	  ARCAS	  

Director	  de	  Fotografia	  EUA	  	  2ª	  Unitat:	  	  JULIÁN	  VÁZQUEZ	  /	  MERITXELL	  SOLÉ	  

Art	  director	  	  :	  	  BEL·∙LO	  TORRAS	  

Construcció	  decorats	  :	  THE	  KRAKEN	  PROJECT	  /	  RICARD	  VALLVERDÚ	  	  

Maquillatge	  :	  MARU	  ERRANDO	  

Música	  	  :	  	  	  GATO	  PÉREZ	  I	  ALTRES	  

Muntatge	  	  :	  	  MARC	  FARRERAS	  

So	  Directe	  	  :	  	  NATXO	  ORTÚZAR	  

Mescles	  So	  	  :	  	  XAVI	  SAUCEDO	  /	  POLFORD	  

Efectes	  Digitals	  	  	  :	  	  NEGRETE	  FILMS	  VFX	  

Subtitulat	  :	  IMAGINABLES	  

	  

v.o. en català i una mica d’anglès 
 

Rodatge	  a	  Valls,	  Barcelona,	  Bellaterra,	  Sant	  Pol	  i	  Los	  Angeles	  (EUA)	  
Abril,	  Maig	  i	  Juny	  2016	  	  
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