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Sinopsi 
És possible que un ordinador predigui l’economia mundial? Martin Armstrong, un consultor de finances 
que amb 15 anys ja era milionari, va dissenyar durant els anys 80 un model de predicció d’alta precisió 
basat en el número pi. La seva reputació a nivell mundial va fer que els banquers més poderosos de Nova 
York el convidessin a formar part del seu grup per manipular les tendències dels mercats. En Martin 
sempre  va rebutjar l’oferta. A finals dels 90, l’FBI va entrar a casa seva per requisar-li els ordinadors i 
acusar-lo d’haver estafat 3.000 milions de dòlars utilitzant un esquema piramidal. Es tractava d’un intent 
d’amenaçar-lo? Volien evitar que fes públic el veritable esquema piramidal en què s’ha basat el deute 
mundial durant dècades? Les prediccions d’Armstrong fa anys que indiquen que l’1 d’octubre de 2015 hi 
haurà una crisi del deute que trasbalsarà l’economia mundial. 
 
Premis i festivals 
ZagrebDox – Croàcia, 2015  
Thessaloniki Documentary Festival – Grècia, 2015   
Belfast Film Festival – Irlanda del Nord, 2015  
Docville – Bèlgica, 2015       
Transilvania IFF – Rumania, 2015 
 
 
Marcus Vetter  
Marcus Vetter va néixer a Alemanya el 1967. Va estudiar Economia i Teoria i Pràctica de la Comunicació. 
Des de 1994 ha treballat com a editor de televisió, productor i director. Ha guanyat diversos premis 
internacionals i els seus films s’han exhibit a festivals de tot el món. Ha dirigit The Tunnel (1999), My 
father the Turk (2006), Heart of Jenin (2008), Hunger (2009), Cinema Jenin (2011) i The Court (2012). 
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ARIBAU CLUB – SALA 1 
Dijous 28 de maig a les 19:30h + col·loqui amb Martin Amstrong 

Divendres 29 de maig a les 17:30h + col·loqui amb Martin Amstrong 
 

Versió original amb subtítols en català 

Properament al Documental del 
Mes 

 
 




