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Junta del cineclub Garbí
Bernat Castellà
J. M. Crosas
Toni Hernàndez
Carles Vilar
Gabriel Pujol
Xevi Comas
Josep Carrasco

Rodat íntegrament a Malgrat de
Mar, amb exteriors ocasionals a
Pineda i Palafolls
Durant els més de
35 anys de rodatges
ens han donat suport
nombrosos
extres de la comarca
Tots els personatges
i situacions són reals
(malauradamnent)

temporada 2003 - 2004

V TRENTA-CINC ANYS DESPRÉS...

E

l 26 de novembre proper
farà trenta-cinc anys de la
projecció de Los olvidados,
de Luis Buñuel, la pel·lícula
amb què va començar el nostre
cineclub. Amb aquest significatiu títol del cineasta aragonès, el
1968 s’estrenaven pràcticament
unes instal·lacions, promogudes
i finançades per la Parròquia i
per un bon nombre de persones
de Malgrat, que representaren un
canvi qualitatiu important en relació al que hi havia anteriorment.
El vell Centre, que havia nascut
l’any 1918 amb el nom de Foment
Cultural, s’enderrocava i se’n
construïa un de nou. En aquest
Centre és on el cineclub, i un
bon nombre d’entitats de Malgrat,
ha desenvolupat la seva activitat
durant pràcticament tota la seva
existència, un Centre que amb el
pas dels anys s’havia tornat vell
i rònec.
Ara, el 2003, reestrenem un
espai degudament remodelat. Al
llarg de bona part dels 35 anys del
cineclub, almenys des de la dècada dels vuitanta, la nostra entitat
s’ha mantingut en la convicció que
calia que la institució municipal
invertís en la infraestrutura cultural necessària perquè les entitats
poguéssim desenvolupar l'activitat
que duem a terme amb digni-

tat. Després de tants anys, ara el
Centre és ja municipal i desitgem
que tant els que estem actualment
al capdavant de l’entitat com els
que ho estaran en el futur no ens
haguem de preocupar més pels
temes infraestructurals i puguem
dedicar-nos al que realment agrada: a portar cine, a parlar de cine.
Voldríem mirar la remodelació del nou Centre com un
signe de normalitat democràtica:
l'emblemàtic Centre Parroquial
passa definitivament a mans públiques, amb tot el que això comporta. Volem manifestar el nostre
agraïment a tots els que han fet
possible aquesta nova realitat.
El Centre Parroquial, ara
Centre Cultural, torna a fer olor
de nou. Tiempos modernos, serà
l’encarregada d’inaugurar cinematogràficament unes noves
instal·lacions i una nova temporada del cineclub. Confiem en què
la programació us convenci i us
demanem que feu córrer la veu...
A Malgrat, al nou Centre
Cultural, s’hi continua fent bon
cine... trenta-cinc anys després.
Malgrat, setembre de 2003
La junta del cineclub Garbí

SESSIÓ INAUGURAL
26 DE SETEMBRE DE 2003. 10.45 Nit

Tiempos @
Modernos

CHARLES CHAPLIN. USA, 1936

Excepcionalment aquesta sessió és repetirà
el diumenge dia 28 a les 18.30 i les 20.30.
Tiempos Modernos. Charlot treballa en una fàbrica del
món de l'acer. Degut al ritme frenètic de la cadena de
muntatge és a punt de perdre l'enteniment. Quan surt de
l'hospital el confonen amb un líder comunista i l'acusen
d'haver organitzat un revolta. Un cop superat aquest mal
tràngol, continua la lluita per sobreviure, en companyia
d'una jove òrfena, a la recerca d'una vida millor...
Com ha succeït amb El gran dictador, un dels films
que més trigà a veure's al nostre país, degut a la situació
política que vàrem patir durant el franquisme, tenim ara
l'oportunitat de recuperar (o descobrir) Tiempos modernos,
un dels grans títols de Charles Chaplin en cine, amb una
còpia restaurada nova de trinco. El llenguatge cinematogràfic de Charlot és universal. Amb molt poques paraules,
i, ara si, amb música i sons incorporats a la pel·lícula, el film
continua tenint una força absolutament especial. Tot i que
els temps diuen que han canviat, molts dels temes que ens
planteja el film (l'atur, el progrés, la lluita per la supervivència...) són d'una absoluta actualitat.
Poques pel·lícules són tan adequades com Tiempos
modernos per reestrenar un espai en què des de fa dècades s’hi fa cinema. Re-inaugurar el centre amb aquest
Chaplin és com un obsequi dels deus per a tots aquells
que treballem per difondre el cinema, el bon cinema.
Charles Chaplin. Nascut a Londres el 1889, fill d'una
modesta parella d'actors teatrals, fou actor còmic i actuà
per primera vegada el 1907 en la famosa companyia de
pantomimes de Fred Karno. Al 1913 debutà als Estats
Units d'Amèrica i inicià una carrera que el portaria a ser
mundialment conegut. Creador del personatge Charlot, un
vagabund romàntic marginat de la societat, els seus films
han fet riure i plorar a nombroses generacions. Abandonà
els Estats Units per raons polítiques (acusat de ser procomunista) i s'instal·là a Suïssa el 1953.
Sessió inaugural - CINECLUB GARBÍ
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FITXA TÈCNICA

Títol original: Modern Times
Direcció i guió: Charles Chaplin
Producció: Charles Chaplin-United
Artists
Fotografia: R. Titheroh i Ira Morgan
Muntatge: Charles Chaplin
Durector musical: Alfred Newman

FITXA ARTÍSTICA

Charles Chaplin (obrer de la fàbrica)
Paulette Goddard (òrfena)
Henrry Bergman (amo del restaurant)
Chester Conklin (mecànic)
Hank Mann (lladre)

FILMOGRAFIA (Selecció)
1921 The Kid (El chico)
1925 The Gold Rush
(La quimera del oro)
1928 The Circus (El circo)
1931 City Lights (Luces de la ciudad)
1936 Modern Times
(Tiempos modernos)
1940 The Great Dictador
(El gran dictador)
1947 Monsieur Verdoux
1952 Limelight (Candilejas)
1957 A King in New York
(Un rey en Nueva York)
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10 D’ OCTUBRE DE 2003

Bowling N
for Columbine
MICHAEL MOORE. USA-Canadà, 2002

Bowling for Columbine és ja una pel·lícula imprescindible per
comprendre un país tan complex com els Estats Units d’Amèrica.
Michael Moore, amb una mirada valenta i compromesa, s’endinsa en
un dels gran problemes d’aquest país: la violència. Aquesta brillant
anàlisi no té una resposta o una conclusió simple (com tampoc ho
és el problema). El film és més aviat una compilació de tots aquells
aspectes que provoquen la violència i que s’haurien de canviar per
eradicar el problema.
Michael Moore comença Bowling for Columbine amb un seguit
d’interrogants: Per què als EUA cada any moren 11.000 persones
víctimes d’armes de foc? Són tan diferents els EUA dels altres països? Per què s’han convertit en autor i víctima de tanta violència?
A partir d’aquestes qüestions, analitza de forma exhaustiva, àcida i,
moltes vegades, en clau d’humor, les variables, causes i conseqüències d’allò que anomena la cultura de la por, una societat tan desconfiada i temorosa que l’ha portat a armar-se fins a extrems surreals
i que, al final, ha perdut el control de la situació. Amb Bowling for
Columbine, Michael Moore no només exposa la seva brillant i
atrevida anàlisi, sinó que posa de manifest un punt de vista que
molts pocs cineastes nord-americans s’han atrevit a mostrar en
una pel·lícula. Bowling for Columbine ens fa parlar, i molt, després
de sortir del cine.
Premi del 55è Aniversari del Festival de Cannes 2002.
Millor Pel·lícula Documental als Premis Oscar de
l’Acadèmia de Hollywood 2002.

Michael Moore va néixer el 1954 a Flint (Michigan). Als 18 anys

va ser nomenat director d’escola, i es convertia en el funcionari més
jove dels EUA. Als 22 anys va crear The Flint Voice, un dels diaris
alternatius més respectats del país. Va ser a partir dels anys 80 que
va orientar la seva mirada cap al sector audiovisual, convertint-se en
director, productor i presentador de la sèrie televisiva “TV Nation”,
guanyadora d’un premi Emmy. Va fer el salt a la gran pantalla amb
Roger & Me, un documental que narrava les conseqüències nefastes de la reestructuració de la General Motors a la seva ciutat natal.
Aquesta pel·lícula es va convertir en el documental més taquiller de
la història dels EUA. Al llarg dels 90, va continuar les seves investigacions particulars i ha realitzat diverses pel·lícules, un programa de
televisió (“The Awful Truth”) i ha publicat diferents llibres que sempre
s’han col·locat a la llista dels més venuts als EUA.
Programació de la Temporada 2003-2004 - CINECLUB GARBÍ
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FITXA TÈCNICA

Direcció i guió: Michael Moore
Producció: Alliance Atlantis
Communications i Dog Eat Dog Films
Música: Jeff Gibbs
Fotografia: Brian Danitz i Michael
McDonough
Muntatge: Kurt Engfehr
So: Francisco Latorre, James Demer
Animació: Harold Moss
Amb la participació de:
Arthur A. Busch
George W. Bush
Dick Clark
Barry Galsser
Charlton Heston
Marilyn Manson
John Nichols
Chris Rock
Matt Stone

FILMOGRAFIA

1989 Roger & Me (documental)
1995 Canadian Bacon
1998 The Big One (documental)
2002 Bowling for Columbine
(documental)

24 D’OCTUBRE DE 2003

♥

Happy times

ZHANG YIMOU. Xina, 2001

FITXA TÈCNICA

Títol original: Xingfu shiguang
Guió i direcció: Zhang Yimou
Fotografia: Hou Yong
Música: Bao San

FITXA ARTÍSTICA

Zhao Benshan (Zao)
Dong Jie (Wu Ying)
Niu Ben
Fu Biao

FILMOGRAFIA

1988 Hong goalang (Sorgo rojo)
1989 Operation Cougar
1990 Ju Dou
(Semilla de crisantemo)
1991 Dahong denglong gaogao gua
(La linterna roja)
1992 Qui Ju da guansi
(Qui Ju, una mujer china)
1994 Houzhe (Vivir)
1995 Yao a yao yao dao wai pe qiao
(La joya de Shangai)
1997 You hua hao hao shuo
(Keep Cool. Mantén la calma)
1998 Yi ge dou bu neng shao
(Ni uno menos)
1999 Wo de fu qin mu qin
(El camino a casa)
2001 Happy times

Happy times. Boig per casar-se amb la seva grassoneta xicota, Zhao, un vell jubilat, decideix guanyar els diners
necessaris per a la boda, reconvertint una furgoneta abandonada en un lloc de trobada per a les parelles. Una jove cega,
de qui té cura (de mala manera) la xicota de Zhao, entra a
treballar en aquest curiós negoci, que després es convertirà
en un fals saló de massatges per enganyar la noia cega, sempre amb bones intencions... I començaran a sorgir divertides
complicacions.
El cinema de Yimou és conegut sobretot pels seus
esplèndids i estilitzats melodrames, o per les seves obres de
caire més social. Tot i això en els últims anys alguna cosa ha
canviat en el director xinès. Després del discutible experiment
que va suposar Keep Cool, Yimou sembla que s'hagi tornat
més accessible. No fa molt van arribar gairebé alhora dues
pel·lícules que ho demostraven. Primer era El camino a casa
i després, la ja sí magnífica Ni uno menos, on es mostrava
crític amb la societat amb una bonica obra. Diuen que Yimou,
cansat de la censura del seu país, ha intentat mostrar-se no
tan corrosiu, i això explicaria el final feliç de Ni uno menos
i el to entranyable i divertit de la pel·lícula que ens ocupa.
També s'ha parlat que un dels referents d'aquesta pel·lícula
podria ser Luces de ciudad, de Charles Chaplin. En tot cas,
aquesta obra parla d'algunes tares de la societat (diners,
mentides) que empenyen les persones pels camins més
menyspreables.
Espiga de Plata, Premi a la Millor Actriu i Premi
de la Crítica a la Seminci de Valladolid 2002.
Zhang Yimou va néixer el 1950 a Xi'an. Als 27 anys va
ingressar
a l'Acadèmia de Cine de Beijing. Va començar a
9
treballar com a director de fotografia en algunes pel·lícules
del també reputat Chen Kaige. El seu debut va resultar tota
una sorpresa i va arribar a guanyar l'Ós d'Or del Festival de
Berlín, i el cineasta xinès ja es va començar a fer un nom.
Després van venir excel·lents melodrames, com Semilla de
Crisantemo o La linterna roja. Més tard va sorprendre amb un
film de gàngsters, La joya de Shanghai, i va intentar renovarse amb una comèdia moderna força discutida, Keep Cool.
9
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7 DE NOVEMBRE DE 2003

Ciudad µ
de Dios

FERNANDO MEIRELLES. Brasil, 2002

Ciudad de Dios. Adaptació d'una novel·la de Paolo
Lins del mateix títol (que es pot trobar a les llibreries en
castellà des del juliol de 2003), Cidade de Deus retrata el
creixement del crim organitzat en una de les faveles de Rio
de Janeiro al llarg de trenta anys, des dels seixanta fins als
anys vuitanta del segle passat.
Les faveles són com un país estranger. L'estat hi és invisible i les lleis normals no s'hi apliquen. La policia és l’ única
amenaça. Rodada amb joves provinents de les mateixes faveles, als quals se'ls va preparar mínimament, Ciudade de Deus
aconsegueix captar i transmetre'ns una realitat carregada de
violència, però també d'amor, i d'humor.
Es tracta d'un film ambiciós que s'ha venut internacionlment citant expressament tres pel·lícules: Amores Perros,
de qui agafaria un cert plantejament agosarat, a banda de
retratar ambients considerats marginals; Pulp fiction, per
la seva estudiadíssima estructura argumental; i Uno de los
nuestros, perquè es tracta d'una variant d'un film de gàngsters... Si mirem la pel·lícula veurem que segurament no han
estat desencertats en les comparacions.
Sigui com sigui, Ciudade de Deus aconsegueix apropar-nos a una de les realitats més dures d'un país que,
sobretot arran de l'arribada a la presidència de Luis Ignacio
da Silva, Lula, ha despertat moltes esperances de millora,
tan internes com externes.
Fernando Meirelles va néixer a Sao Paolo l'any 1955.
Relacionat inicialment amb la producció de vídeos experimentals, és en l'actualitat un dels directors de publicitat
més coneguts al Brasil. Des de 1996 ha dirigit dos curt
metratges i dos llarg metratges. Cidade de Deus ha estat
coproduïda per Walter Salles, director de la coneguda
Estación Central de Brasil.

Programació de la Temporada 2003-2004 - CINECLUB GARBÍ
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FITXA TÈCNICA

Títol original: Cidade de Deus
Director: Fernando Meirelles
Codirectora: Katia Lund
Guió: Braulio Mantovani
Fotografia: César Charlone
Muntatge: Daniele Rezende
Música: Antonio Pinto, Ed Cortes

FITXA ARTÍSTICA
Seu Jorge (Mané Galinha)
Alexandre Rodrigues (Buscapé)
Liandro Firmino (Zé Pequeño)
Phelipe Haagensen (Bené)
Jonathan Haagensen (Cabeleira)
Douglas Silva (Dadinho)
Roberta Rodriguez (Berenice)

FILMOGRAFIA
1996 O menino maluquinho
(codirigida amb F. Pinto)
1998 E no meio pasa um tren
(curt metratge dirigit amb
Nando Olival)
1999 Domesticas o filme
(codirigida amb Nando Olival)
2000 Palace II (curt metratge
dirigit amb Katia Lund)
2002 Cidade de Deus

21 DE NOVEMBRE DE 2003

El Empleo
del Tiempo
6

LAURENT CANTET. França, 2001

FITXA TÈCNICA

Títol original: L'emploi du temps
Direcció: Laurent Cantet
Guió: Robin Campillo, Laurent Cantet
Producció: Haut et Court, Arte France
Cinema, Havas Images
Música: Jocelyn Pook
Fotografia: Pierre Milon
Muntatge: Robin Campillo
Direcció artística: Romain Denis
Vestuari: Elisabeth Mehu

FITXA ARTÍSTICA

Aurélien Recoing (Vincent)
Karin Viard (Muriel)
Marie Cantet (Alice)
Félix Cantet (Félix)
Elisabeth Joinet (Jeanne)
Nigel Palmer (Jaffrey)
Maxime Sassier (Nono)
Christophe Charles (Fred)

FILMOGRAFIA

1993 Tous a la Manif (curt metratge)
1994 Jeux de plage (curt metratge)
1999 Ressources humaines
(Recursos humanos)
2001 L'emploi du temps
(El empleo del tiempo)

El empleo del tiempo. Han passat unes setmanes des
que Vincent, un oficinista de classe mitja alta, ha perdut la
feina en una assessoria important. Incapaç d’afrontar el seu
acomiadament, menteix a la seva família i amics sobre la
nova situació. Fingeix estar sempre de viatge, fent servir el
seu temps lliure per mantenir l’engany. Però a mesura que
passen els dies, les mentides de Vincent se li comencen a
escapar de les mans. Com una forma d’escapolir-se de les
preguntes més compromeses, s’inventa una nova i prestigiosa feina a Ginebra, cosa que li permet allargar la situació.
Els diners que necessita per simular l’alta nòmina i mantenir
la seva família, els aconsegueix estafant els vells coneguts
amb unes inversions falses. Però la xarxa de mentides que ha
anat teixint al seu voltant el va conduint cap un carrer sense
sortida...
El empleo del tiempo, és la segona pel·lícula de Laurent
Cantet, després de l’èxit aconseguit amb la seva òpera prima,
Recursos Humanos. En les dues obres, la mirada de Cantet
s’endinsa en el món laboral actual, que es converteix en
l’epicentre o el causant dels diferents problemes dels protagonistes. Tot i que tenen molts punts en comú, són totalment
diferents temàticament i estilísticament. A El empleo del
tiempo, la veritable protagonista és la mentida. I és aquesta
el detonant d’una espiral d’angoixa, basarda i traïció en què
el protagonista es veu immers, i que Cantet transmet d’una
forma molt eficaç a l’espectador.
El empleo del tiempo no només compta amb un director
en estat de gràcia. Els actors estan també a un gran nivell
Lleó d’Or a la Millor Pel·lícula al Festival de
Venècia 2001.
Laurent Cantet. Va néixer l’any 1972 a París. La seva
primera pel·lícula, Recursos humanos, va suposar a més
d’un gran èxit artístic, el descobriment d’un autor amb un
futur molt prometedor. Amb El empleo del tiempo ratifica
les esperances que s’havien posat en ell, corroborant el seu
talent narrador i afinant la seva mirada crítica i lúcida sobre el
món contemporani i el món del treball de l’anomenada “nova
economia”.
11
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5 DESEMBRE DE 2003. Sessió de Festa Major

Mi Vida Å
sin Mi

ISABEL COIXET. Espanya, 2003

Mi vida sin mí. La protagonista de la història és Ann,
una jove mare de dues nenes amb un marit que passa més
estona a l’atur que treballant, a qui diagnostiquen un tumor
i donen pocs mesos de vida. A partir d’aquest moment,
per ella tot agafa una nova dimensió. El petit univers de
persones i circumstàncies que envolten la protagonista es
veurà confrontat per les grans qüestions de la vida: Què
serà de les meves filles? He aprofitat el temps que m’ha
tocat viure? Què quedarà de mi quan no hi sigui?
A Mi vida sin mí, Isabel Coixet ens torna a sorprendre
amb la seva acurada filmació dels paisatges i personatges
dins un determinat ambient tancat (en aquest cas el d’un petit
poblet rural del Canadà), dotant així el film del caire descriptiu
que bona part del cinema independent nordamericà utilitza, i
que tan bons resultats dóna.
Gràcies a la producció dels germans Almodóvar,
Coixet ha tingut l’oportunitat de treballar amb actors com
Leonor Watling, Maria de Medeiros, Sarah Polley i el
mateix Alfred Molina. Lluny de caure en la llàgrima fàcil i
en el dramatisme pujat de to, Mi vida sin mi esdevé una
pel·lícula en què els sentiments són tractats amb una
extraordinària elegància.
Isabel Coixet. Aquest és el quart treball d’aquesta
barcelonina nascuda el 1962 que va debutar en el món
del llargmetratge el 1988 amb Massa vell per morir jove.
La seva darrera obra és un documental que ha rodat a
Sarajevo sobre les víctimes de la tortura a tot el món .
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona,
Coixet és a més a més una cotitzada realitzadora d’espots
publicitaris i videoclips .

FITXA TÈCNICA

Títol original: My Life Without Me
Direcció: Isabel Coixet
Guió: Isabel Coixet segons el relat
Pretending the Bed Is a Raft, de
Nancy Kincaid
Producció: El Deseo S.A. i Milestone
Produccions Inc.
Fotografia: Jean-Claude Larrieu
Direcció artística: Shelley Bolton
Música: Alfonso de Vilallonga

FITXA ARTÍSTICA

Sarah Polley (Ann)
Amanda Plummer (Laurie)
Scott Speedman (Don)
Leonor Watling (veïna de l’Ann)
Devorah Harry (mare de l’Ann)
Alfred Molina (pare de l’Ann)
Maria de Medeiros (la perruquera)
Mark Ruffalo (Lee)

FILMOGRAFIA

1988 Massa vell per morir jove
1995 Cosas que nunca te dije
1998 A los que aman
2003 Mi vida sin mí

Temporada 2002-2003 - CINECLUB GARBÍ
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19 DE DESEMBRE 2003

z Aro Tolbukhin
Agustí Villaronga, Lydia Zimmermann
i Isaac P. Racine. Espanya - Mèxic, 2002

FITXA TÈCNICA

Direcció i guió: Agustí Villaronga,
Lydia Zimmermann i Isaac P. Racine
Productor: Antoni Chavarrias
Producció: Oberon cinematográfica,
Altavista films
Fotografia: Guillermo Granillo
Direcció artística: Margalida Obrador
(Espanya), Lorenza Manrique (Mèxic)
Muntatge: Ernest Blasi

FITXA ARTÍSTICA

Daniel Giménez Cacho (Aro adult)
Carmen Beato (Hermana Carmen)
Zóltán Józan (Aro adolescent)
Mariona Castillo (Zelma adolescent)
Aram González (Aro nen)
Eva Fortea (Selma nena)
Jesús Ramos (Pare)

FILMOGRAFIA D’Agustí Villaronga
1985 Tras el cristal
1988 El niño de la luna
1992 Al Andalus
(documental)
1995 El pasajero clandestino
1997 99.9
2000 El mar
2002 Aro Tolbukhin

Aro Tolbukhin. Hi ha pel·lícules que s'estrenen malament
als cines i no se'ls dóna l'oportunitat de poder ser vistes per
un públic més o menys exigent. Aro Tolbukhin, que porta
com a subtítol En la mente del asesino, n'és un bon exemple. Potser és que la història que planteja, la d'un assassí
que comet una sèrie de crims menyspreables, pot costar de
"vendre". Però la visió del film ben aviat ens descobreix com
el cinema, encara, és capaç de sorprende'ns. I no perquè hi
hagi intriga, ni cops d'efecte espectaculars, no, res d'això,
sinó per la manera com els tres directors s'apropen a un
personatge i a allò que l'ha portat a ser com és.
Aro Tolbukhin va existir realment, però tot el que veiem al
film és inventat, o si voleu, recreat. Els tres directors utilitzen
formats diferents (vídeo, 16mm, 35mm) i gèneres cinematogràfics diferents (documentals, ficció) per apropar-nos a
l'interior d'un personatge que també té els seus moments de
pau i de llum.
Rodada a Hongria i a Mèxic, la varietat de gèneres i
formats és, segurament, un dels plats forts d'aquesta singular
pel·lícula. No us espanteu: no hi ha sang i fetge, sinó, al contrari, la voluntat de crear un producte cinematogràfic a cavall
entre la ficció i el documental, utilitzant el recursos que el
món de la imatge ens ofereix... Una producte que, a banda de
servir-nos de reflexió sobre la pròpia naturalesa humana, ens
demostra que en el cinema res és perquè sí, fins i tot allò que
aparentment pot semblar més "real".
Agustí Villaronga, de qui fa dues temporades vam
projectar El mar, és un dels noms propis del cinema a l'Estat
Espanyol, autor de títols tan impactants com Tras el cristal, El
niño de la luna o El Mar.
Lydia Zimmermann ha realitzat diversos curts i
vídeos experimentals, entre els quals destaca Wake (1996).
Ha treballat com a muntadora, guionista, operadora de càmera i ajudant de direcció.
Isaac P. Racine fa més de quinze anys que treballa en
el món del cinema i de l'audiovisual. És autor de vídeos experimentals i curtmetratges com No tittle until the end (1992)
i Art attack (1994). Amb Scuba Drive (1997), mig metratge
produït per a la televisió del Canadà, barreja documental i
ficció, tal com succeeix a Aro Tolbukhin
13
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16 DE GENER DE 2004

24 Hour ≤
Party People

MICHAEL WINTERBOTTOM. G. Bretanya, 2002

24 Hour Party People documenta quasi vint anys
d’efervescència musical a la ciutat de Manchester a partir
de la història de Tony Wilson. Després d’assistir al primer
concert que els Sex Pistols van fer en aquesta ciutat,
Wilson, un periodista de la cadena Granada TV, va decidir
crear un segell discogràfic independent, Factory Records,
i, més endavant, la mítica discoteca Hacienda.
Winterbottom, que ja havia mostrat la seva atracció
pel pop i el rock en el títol d’un dels seus anteriors films, I
Want You (com una cançó d’Elvis Costello que n’és la font
d’inspiració), aconsegueix fer reviure l’esperit de la ciutat,
des del punk fins a l’anomenada cultura de clubs. I, més
enllà de l’interès per conèixer les històries de grups com
Joy Division, New Order o Happy Mondays, la pel·lícula
té moltes virtuts que la fan recomanable: un treball de
construcció a nivell narratiu impecable, una fotografia molt
efectiva que ens transporta a un documental de l’època,
uns diàlegs brillants esquitxats d’una ironia molt britànica,
la creació d’una atmosfera hipnòtica i creïble, etc.
Michael Winterbottom. Es va iniciar en el món de la
televisió a les sales de muntatge de la Thames Television.
Després va passar a ser director amb dos documentals
sobre Ingmar Bergman, i va continuar amb dos drames
sobre joves adults, The Strangers i Forget About Me,
escrits per Frank Cottrell Boyce. La seva adaptació de Love
Lies Bleeding protagonitzada per Mark Rylance va rebre el
Premi Silver en l'edició de 1993 del Festival de Televisió
de Nova York. També fou premiada en diversos festivals de
tot el món Family, la seva sèrie en quatre parts escrita per
Roddy Doyle -novel·lista irlandès conegut també per ser el
guionista de diverses pel·lícules de Stephen Frears: The
Commitments, Café irlandés, La camioneta.
El seu debut en el cine es va produir el 1995, amb
l'emocionant història d'amor Butterfly Kiss. Wonderland
(1999), la seva sisena pel·lícula, que entronca amb la millor
tradició del Free Cinema dels anys seixanta, confirmava
Michael Winterbottom com un dels cineastes més interessants del moment.
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FITXA TÈCNICA

Direcció: Michael Winterbottom
Guió: Frank Cottrell Boyce
Producció: Andrew Eaton
Fotografia: Robby Müller
Muntatge: Trevor Waite
So: Stuart Wilson

FITXA ARTÍSTICA

Steve Coogan (Anthony Wilson)
Lennie James (Alan Erasmus)
Shirley Henderson (Lindsay Wilson)
Paddy Considine (Rob Gretton)
Andy Serkis (Martin Hannett)
Sean Harris (Ian Curtis)
Danny Cunningham (Shaun Ryder)
John Simm (Bernard Summer)
Ralf Little (Peter Hook)

FILMOGRAFIA

1995 Butterfly Kiss
1995 Go Now
1996 Jude
1997 Welcome to Sarajevo
1998 I Want You
1999 Wonderland
1999 With or Without You
2000 The Claim (El perdón)
2002 In This World (Documental)
2002 24 Hours Party People

30 DE GENER DE 2004

Dolls

TAKESHI KITANO. Japó, 2002
Dolls. Presentada a la Mostra de Venècia i estrenada al
nostre país en el marc del Festival de Sitges, Dolls conjuga
l’amor i la mort a través de tres històries paral·leles que
s’emmarquen en una explícita referència al teatre clàssic
japonès de titelles. En la primera història, un jove executiu
renuncia al seu casament de conveniència per retrobar-se
amb la noia que havia abandonat fa uns anys i que ara ha
estat a punt de suïcidar-se. En la segona història, un vell
“jakuza” va cada dissabte al parc on la dona que ell mateix
va rebutjar trenta anys enrera segueix esperant-lo per dinar
plegats. La darrera història ens mostra com un fanàtic
d’una exestrella del pop es capaç de qualsevol cosa per
acostar-se a la seva estimada.
FITXA TÈCNICA

Direcció, guió i muntatge:
Takeshi Kitano
Producció: Bandai Visual, Tokyo FM,
TV Tokyo i Office Kitano
Fotografia: Katsumi Yanagijima
Vestuari: Yohji Yamomoto
Musica: Joe Hisaishi

FITXA ARTÍSTICA

Miho Kanno (Sawako)
Hidetoshi Nishijima (Matsumoto)
Tatsuya Mihashi (Hiro)
Chieko Matsubara (La Dona Del Parc)
Kyoko Fukada (Haruna)
Tsutomu Takeshige (Nukui)

FILMOGRAFIA

1989 Violent Cop
1990 Boiling Point
1991 A Scene at the sea
1993 Sonatine
1995 Getting Any?
1996 Kids return
1997 Hana-Bi (Flores de fuego)
1999 Kikujiro no natsu
(El verano de Kikujiro)
2000 Brother
2002 Dolls

Dolls és una brillant pel·lícula sobre l’amor en l’estat
més pur. Una especial relectura de l’amor fou bretonià que
Kitano retrata de manera tràgica i des d'una perspectiva
associada de ple a la mort i a l’espiritualitat.
Takeshi Kitano. Les pel·lícules de Takeshi Kitano van
arribar tard i malament al nostre país. Només s’havia
vist Sonatine (1993) en cercles reduïts quan, al 1997, va
guanyar el Lleó d’Or a la Mostra de Venècia amb Hana-Bi.
Just un any després, la Semana Internacional de Cine de
Valladolid li dedicava una mostra i recuperava tots els seus
primers films, rodats des del 1989. L’estrena, el 1999,
d’ El verano de Kikujiro i, posteriorment, Brother han fet
d’aquest actor i director un cineasta de culte que conjuga
la tradició amb la modernitat.
Actualment “Beat” Takeshi, el seu nom artístic, continua sent una de les personalitats més destacades del
seu país. Participa en nombrosos programes televisius,
fa d’actor a diverses pel·lícules, és escriptor de novel·les,
contes i poesia i també destaca com a caricaturista i
pintor (part del seu material gràfic pot contemplar-se en
algunes de les seves obres, com Hana-Bi o El verano de
Kikujiro).
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13 DE FEBRER DE 2004. Clàssics Garbí

Mon Oncle

†

JACQUES TATI. França, 1957

Mon oncle. Amb Mon Oncle, Tati continua reivindicant
un humor subtil i poètic, però sempre ple de sentit i actitud
crítica. Amb el seu personatge de Monsieur Hulot carrega
-com anys després va fer, de manera més aprofundida, a
Playtime- contra els models uniformitzadors del progrés
industrial despullant l’alta tecnologia del seu glamour i
demostrant el caos que pot amagar. Hulot és un tipus
extravagant que se sent incòmode en la societat que
l’envolta i Tati un autèntic artesà que sap riure’s d’aquest
món anant molt més enllà de la simple burla o l’humor
episòdic. “He volgut crear –diu el cineasta– una escola en
base a la interrogació que plantegen les meves pel·lícules,
la reflexió que provoquen i la decisió que faig prendre a
l’espectador, fent-li veure les dues cares de la vida: la trista i la riallera, però ambdues paradoxalment realistes”.
Oscar al Millor Film de Parla no Anglesa.
Premi Especial del Jurat al Festival de Cannes
de 1958.
Jacques Tati. Fill de mare francesa i pare d’origen rus,
Jacques Tatischeff (Jacques Tati), va néixer el 1907 en
una petita localitat propera a París i va morir el 1982, als
setanta-cinc anys. El fil temàtic del seu cinema (sis llarg
metratges en total) té com a constant la reflexió sobre la
modernitat tecnològica i la relació home-màquina escrita
sempre en clau còmica i rodant de manera pausada i elegant uns personatges molt dinàmics i expressius. Només el
millor Chaplin (La Quimera del Oro o Tiempos Modernos)
i Buster Keaton , per a qui Tati sempre va manifestar una
gran admiració, tenen el nivell de Tati, el qual assumeix i
supera com a cineasta Max Linder, el seu antecessor francès. Per imaginatives, influents i, sobretot, intemporals, és
un luxe poder revisar alguna de les seves obres. Qualsevol
d’elles es revaloritza cada cop més amb el pas del temps i
alhora empetiteix totes les comèdies actuals.
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FITXA TÈCNICA

Direcció i guió: Jacques Tati
Fotografia: Jean Bourgoin
Muntatge: Suzanne Baron
Música: Alain Romans, Frank Barcellini

FITXA ARTÍSTICA
Jacques Tati
Alain Bécourd
Adrienne Cervantie
Jean-Pierre Zola
Betty Scheneider
Dominique Marie
Lucien Frégis

FILMOGRAFIA

1948 Jour de fête (Día de Fiesta)
1953 Les vacances de Monsieur Hulot
1958 Mon oncle (Mi Tío)
1967 Playtime
1971 Trafic
1974 Parade

27 DE FEBRER DE 2004

✍

Ararat

ATOM EGOYAN. Canadà-França, 2002

FITXA TÈCNICA

Direcció i guió: Atom Egoyan
Producció: Robert Lantos i Atom
Egoyan
Fotografia: Paul Sarossy
Direcció artística: Phillip Barker
Muntatge: Susan Shipton
Música: Mychael Danna

FITXA ARTÍSTICA

David Alpay (Raffi)
Charles Aznavour (Edward Saroyan)
Eric Bogosian (Rouben)
Christopher Plummer (David)
Brent Carver (Philip)
Bruce Greenwood (Martin/Ussher)
Arsinee Khanjian (Ani)
Elias Koteas (Alí, Jevdet Bey)

FILMOGRAFIA

1985 Next of Kin
1987 Family Viewing (La vida en video)
1989 Speaking parts
(Guiones cambiados)
1991 The adjuster (El liquidador)
1993 Calendar
1994 Exotica
1997 The Sweet hereafter
(Dulce porvenir)
1998 Felicia’s Journey
(El viaje de Felicia)
2002 Ararat

Ararat. Hitler, quan va ser preguntat sobre si algú recordaria el que estava fent als jueus, va dir que no calia
preocupar-se, perquè tal com va passar amb el genocidi
armeni, aviat ningú se'n recordaria. Frases com aquesta
apareixen al darrer film d'Atom Egoyan, l'autor de títols
tan interessants com Exótica, Dulce porvenir o El viaje de
Felicia, totes tres passades al cineclub.
Egoyan, d'origen armeni i resident al Canadà, tenia en
projecte des de feia molts anys realitzar un film que parlés
del genocidi que va patir el seu poble en mans de l'exèrcit
turc (més d'un milió de morts, el 1915). Però al director no
li interessen tant els fets històrics, sinó com aquests tenen
sentit mirats des d'avui, a través dels ulls i dels sentiments
del jove Raffi (David Alpay). D'altra banda, no reconstrueix
el passat de forma directa sinó que ho fa a través d'un vell
i respectat director (interpretat per un magnífic Charles
Aznavour) que fa una pel·lícula sobre els fets. A tot això hi
barreja encara dos o tres personatges essencials (el policia de la duana que inspecciona unes misterioses llaunes
que Raffi ha portat d'Armènia, o la mare del jove, experta
en art i gran coneixedora d'un pintor armeni que escapà
del genocidi, Arshile Gorky).
Malgrat algunes crítiques i malgrat que el film no és
perfecte, és innegable la vàlua d'un director que vol donar
a conèixer uns fets ignorats per la majoria però que es
manté distant en la reconstrucció i s'interessa sobretot en
el procés personal del jove Raffi. En el fons, el que veiem
no deixa de ser un Egoyan més, en què el dolor humà
acaba essent comprès i sentit des de l'opció més personal
i íntima del seu protagonista.
Atom Egoyan. El cinema d'Egoyan, per qui hagi vist
algun dels seus films (Exótica, etc.), és fàcilment reconeixible. La seguretat i l'aplom amb què filma cada escena
es combina amb una particular manera de barrejar temps
i realitats diferents, com si fossin peces d'un trencaclosques que l'espectador ha d'acabar de tancar. En el cas
d'Ararat, Egoyan sobreposa almenys tres històries diferents que van estretament lligades, tot i que aparentment
sembla que no tinguin res a veure.
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12 DE MARÇ DE 2004

Bienvenidos b
a Belleville
SYLVAIN CHOMET.
Bèlgica – Canadà - França. 2002

Bienvenidos a Belleville. Només amb comptagotes,
arriben a les cartelleres dels cines títols amb prou entitat
cinematogràfica com per considerar-les dignes representants del gènere. I Bienvenidos a Belleville no només
aconsegueix deixar l’animació en bon lloc sinó que es posa
a l’alçada de les millors produccions cinematogràfiques
d’aquesta temporada. Davant la manca d’idees de la majoria
del cine i de l’animació comercial que s’estrena, Bienvenidos
a Belleville suposa una alenada d’aire fresc i es converteix en
una de les propostes més originals, imaginatives i transgressores dels últims anys. A més demostra, que ni tot el cinema
d'animació passa per la Disney o DreamWorks, ni l'única
alternativa possible als dibuixos animats nord-americans
procedeix del Japó.
El primer llargmetratge del dibuixant de còmics francès
Sylvain Chomet, explica la història de Champion, un nen tímid
i trist, que viu amb la seva àvia, Madame Souza. Preocupada
pel seu comportament apàtic busca la forma de fer-lo feliç. I
descobreix que només sobre una bicicleta, Champion, recupera la il·lusió per la vida. A partir d’aquest moment Champion
comença un entrenament molt dur que el porta a participar, ja
d’adult, en el Tour de França. Però en plena competició uns
malfactors el rapten. En l’intent per trobar el seu nét, la senyora Souza creua l’oceà i arriba a Belleville, una ciutat molt
semblant a Nova York...
Bienvenidos a Belleville és un film diferent, de ritme més
assossegat, desbordant d'idees i amb un grafisme i uns personatges molt peculiars, i amb un concepte ben diferent de
la utilització de la música.
Sylvain Chomet. Va nèixer a Maisons-Lafitte, França, l’any
1963. El 1982 es gradua en art i el 1987 va rebre un diploma
del prestigiós estudi de tires de còmic d’Angouleme. El 1986
publica el seu primer còmic, Le secret des libellules. A finals
dels vuitanta es trasllada a Londres on treballa d’animador a
l’estudi de Richard Purdum i més tard s’estableix com a independent treballant en anuncis publicitaris. El 1995 va dirigir
la seva primera pel·lícula, el curt metratge La vieille dame et
les pigeons, amb la qual va aconseguir nombrosos premis
així com la seva nominació als premis Cèsar de França i als
Oscars de Hollywood.
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FITXA TÈCNICA

Títol original: Les Triplettes de Bellevile
Direcció i
disseny gràfic: Sylvain Chomet
Direcció de decorats
i producció: Evgeni Tomov
Música: Benoît Charest
Direcció artística: Thierry Millon
Direcció color
personatges: Carole Roy
Edició: Chantal Colibert Brunner
3D i efectes
especials: Pieter Van Houte
Supervisor de
l’animació: Jean Christophe Lie
Director
de producció: François Bernard

FILMOGRAFIA

1991 La vieille dame et les pigeons
(curt metratge)
2002 Les Triplettes de Belleville
(Bienvenidos a Belleville)

26 DE MARÇ DE 2004

Un Hombre
sin Pasado
s

AKI KAURISMÄKI. Finlandia, 2002

FITXA TÈCNICA

Títol original: Mies vailla menneisyyttä
Direcció, guió i producció: Aki
Kaurismäki
Fotografia: Timo Salminen
So: Jouko Lumme, Tero Malmberg
Muntatge: Timo Linnasalo
Música: Temes de Jakoila, Leevi
Madetoja, Markus Allan, Herbert Booth

FITXA ARTÍSTICA

Markku Peltola (M)
Kati Outinen (Irma)
Juhani Niemelä (Nieminen)
Kaija Pakarinen (Kaisa Nieminen)
Sakari Kuosmanen (Anttila)
Tähti (Hannibal)

FILMOGRAFIA (Selecció)
1990 Tulitikkutehtaan tyttö
(La chica de la fábrica de cerillas)
1990 I hired a contract killer
(Contraté a un asesino a sueldo)
1992 La vie de bohème
(La vida de bohemia)
1994 Pidä huivista kiinni, Tatjana
(Agárrate el pañuelo, Tatjana)
1996 Kauas pilvet karkaavat
(Nubes pasajeras)
1998 Juha
2002 Mies vailla menneisyyttä
(Un hombre sin pasado)

Un hombre sin pasado. Un home que ha viatjat a
Helsinki en busca de treball és assaltat i apallissat, i a conseqüència d'això perd la memòria. La seva vida comença de
zero. Haurà d'aprendre els valors ètics i socials, a comunicarse amb els demés, etc. Gràcies a Irma, descobrirà també una
de les raons primordials de l'existència: l'amor.
Aquest és el punt de partida de l'última pel·lícula de
Kaurismäki, segona part d'una hipotètica trilogia, que
començaria amb Nubes pasajeras. Tots coneixem el talent
del director finlandès, ben palpable en obres de la categoria
de La vida de Bohemia, però amb Un hombre sin pasado ha
firmat la que és segurament la seva més clara obra mestra.
El film reflecteix la pobresa, la part més desagradable d'una
societat que Kaurismäki coneix bé; hi podem trobar els seus
típics personatges desclassats, però Kaurismäki ho converteix tot en una obra d'una poesia colpidora, alhora que
purifica encara més el seu estil. Continua la seva predilecció
pel cine mut, però els diàlegs són magnífics. Els actors (com
sempre en ell) es mostren inexpressius, però contagien
humanitat i és impossible no acabar estimant-los.
A part, Kaurismäki s'envolta del mateix equip de sempre. "Per què canviar si són bons?", afirma el director. Una
pel·lícula obligada.
Gran Premi del Jurat i Premi a la Millor
Interpretació Femenina a Cannes 2002.
Aki Kaurismäki va néixer a Ormattila (Finlandia) el 4 d'abril
del 1957. Va realitzar alguns treballs abans de fundar la seva
pròpia productora i distribuïdora, Villealfa, amb el seu germà
Mika (també director de cinema). Des dels anys 80, els dos
van comptabilitzar una cinquena part de la producció cinematogràfica finlandesa. La seva primera pel·lícula en solitari
va ser una versió del clàssic Crim i càstig. Des d'aleshores,
s'ha anat fent un nom en el cinema europeu i en festivals, i
a través de pel·lícules com La chica de la fábrica de cerillas,
Contraté a un asesino a sueldo o La vida de Bohemia, amb
una personalitat un pèl excèntrica i un estil inimitable.
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16 D’ABRIL DE 2004

Sweet $
Sixteen

KEN LOACH.
Gran Bretanya-Espanya-Alemanya, 2002

Sweet sixteen. Liam és un jove que viu a Greenock,
una ciutat d'Escòcia en plena crisi industrial. La seva mare
és a la presó i sortirà just quan el seu fill estigui a punt de
complir els setze anys. L' única preocupació de Liam és la
de crear les condicions perquè la seva mare tingui la vida
més fàcil i més segura quan torni. Per aconseguir aquest
objectiu emprendrà un camí de difícil retorn.
A Sweet sixteen (Felices dieciséis) se li reconeix de
seguida la mà del seu director, Ken Loach, autor de títols
tan significatius com Hidden Agenda, Riff-Raff, Raining
Stones o Land and Freedom, alguns dels quals hem passat al cineclub en temporades anteriors.
Com gairebé sempre, roda amb persones que poques,
o cap vegada, s'havien posat davant de la càmera, com és
el cas del jove Liam (Martim Compston), una autèntica
troballa de qui Loach sap extreure el millor de si mateix.
Com gairebé sempre, els mateixos actors no saben com
evolucionarà el seu personatge, i com gairebé sempre,
Loach ens aconsegueix convèncer a base d'uns personatges coherents i ben definits.
Amb la col·laboració de Paul Laverty, guionista amb
qui treballa des de 1996, Loach ens ofereix un cinema
marca de la casa, ben construït i ben resolt. Alguna cosa
més?

FITXA TÈCNICA

Títol original: Sweet sixteen
Direcció: Ken Loach
Guió: Paul Laverty
Producció: Sixteen Films Ltd., Road
Movies Filproduktion, Tornasol films,
Alta Producción
Fotografia: Barry Ackroyd
Muntatge: Jonathan Morris

FITXA ARTÍSTICA

Martin Compston (Liam)
Annmarie Fulton (Chantelle)
William Ruane (Pinball)
Michelle Coultier (Mare de Liam)

Premi al Millor Guió a Cannes 2002.
Espiga de Oro a la Millor Pel·lícula a
la Seminci de Valladolid 2002.

FILMOGRAFIA (Selecció)

Ken Loach. Amb una llarga tradició al darrera de la
càmera (porta més de 35 anys fent cinema) Loach és sens
dubte un referent de cineasta compromès amb la societat i
amb ganes de fer alguna cosa per canviar-la. Els personatges dels seus films són sovint gent del carrer, normalment
de classe obrera, carregats de dignitat, que lluiten contra
un "sistema" que els ofega.
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1990 Hidden Agenda (Agenda oculta)
1991 Riff-Raff
1993 Raining Stones
(Lloviendo piedras)
1994 Ladybird, Ladybird
1995 Land and Freedom
(Tierra y Libertad)
1996 Carla's Song
(La canción de Carla)
1998 My Name Is Joe
(Mi nombre es Joe)
2000 Bread and Roses (Pan y Rosas)
2001 The Navigators (La cuadrilla)
2002 Sweet sisteen (Felices dieciséis)

14 DE MAIG DE 2004

$ El Color

del Paraiso
MAJID MAJIDI. Iran, 2000

FITXA TÈCNICA
Títol original: Rag-e khoda
Direcció i guió: Majid Majidi
Producció: Varahonar Company
Fotografia: Mohammad Davoodi
Música: Alireza Kohandairy
So: Mohammadreza Delpak

FITXA ARTÍSTICA

Hossein Mahjub
Mohsen Ramezani
Salime Feizi
Farahnaz Safari
Elham Sharim

FILMOGRAFIA

1992 Badook
1985 El padre
1994 Children of heaven
(Los chicos del cielo)
1999 Rag-e khoda
(El color del paraíso)
2001 Baran

El color del paraíso. Mohammad és un nen de vuit anys
que estudia en un col·legi per a cecs a Teheran. El seu pare
el va a buscar per passar les vacances al seu poble, situat a
la part més muntanyosa de l'Iran. El pare descobrirà la importància dels sentiments i aprendrà molt del seu fill...
Associem el cinema iranià a directors com Abas
Kiarostami o Mohsen Makhmalbaf, o fins i tot a joves com
Babak Payami, de qui la temporada passada vam projectar
El voto es secreto. Però d'Iran també ens arriben films de
directors menys "purs" i més propers en alguns aspectes al
cinema occidental. Aquest és el cas de Majid Majidi, autor
d'un film preciós, carregat de sentiments, que desperta en qui
l'ha vist les ganes de recomanar-lo.
El color del paraíso ens mostra tot allò que Mohammad
no pot veure, però al mateix temps sap transmetre'ns allò que
el nen sent, a través dels seus sentits. Majid Majidi mostra
una extraordinària capacitat de suggerir, sap fer gairebé invisibles els elements cinematogràfics, sense caure en efectismes i imatges de postaleta. Tot això, tanmateix, es fa difícil de
creure si no es veu, però el cert és que el director, amb talent
i sensibilitat, aconsegueix, des de pràcticament la primera
escena, fer-nos sentir i fer-nos observar els colors i el món
d'una altra manera.
Tot i que bona part del cinema iranià desperta grans
passions en la crítica que no sempre són correspostes pel
públic, en aquest cas estem davant d'un film en què crítica
i públic segurament es posarien ben aviat d'acord. Anar-la
a veure no representa cap mena de risc, sinó tot el contrari:
un plaer
Gran Premi de les Amèriques a la Millor
Pel·lícula al Festival de Montreal 1999.
Premi Especial del Jurat i Premi del Jurat
Jove al Festival de Gijón 1999.
Majid Majidi. Nascut l'any 1961, va dirigir el seu primer
film, Badook, l'any 1992, després d'haver fet d'actor en més
de deu curts i pel·lícules. Abans d’El color del paraíso, dirigí
El padre i Children of heaven, film que li obrí les portes internacionalment
21

CINECLUB GARBÍ - Programació de la Temporada 2003-2004

FORA DE TEMPORADA
5 DE MARÇ DE 2004 Teatre de Palafolls

Cravan %
vs Cravan

ISAKI LACUESTA. Espanya 2002

Al teatre de Palafolls, dins del cicle "Paraules prenyades"
Entrada gratuïta
Cravan versus Cravan. L'any 1918, el poeta i boxejador
Arthur Cravan desapareix al golf de mèxic. Avui, un altre boxejador i artista, el director de cinema Frank Nicotra, investigarà
Cravan i descobrirà les seves estades a Mèxic, París, Londres i Barcelona, on va disputar un llegendari combat amb el
campió del món dels pesos pesats Jack Johnson a la plaça
Monumental.
Isaki Lacuesta ens ofereix un film que ens atrevim a qualificar com a extraordinari, per la manera com reconstrueix el
personatge i per la manera com sap parlar-nos del mite que
hi ha al seu darrera i que ha pervingut fins els nostres dies.
En paraules del director, "Si ha de ser alguna cosa, cosa que
dubto Cravan vs Cravan és una pel·lícula sobre la construcció
d'un mite. Imitant al seu oncle, Oscar Wilde, Cravan creia que
la vida havia de semblar-se a l'art, i no al revés, i va aconseguir que la seva imatge fons tan múltiple que avui és impossible saber on acaba la realitat i on comença la llegenda"
És més, a banda del mite del personatge, Cravan vs
Cravan acaba parlant-nos d'un altre mite: el de l'art contemporani, el de les vanguardes artístiques, el de l'escàndol
concebut com a obra i l'obra com a mercat...
Isaki Lacuesta. Va néixer a Girona el 1975. Col·labora,
des de 1994, en diverses publicacions escrivint sobre cine,
art i literatura. Treballa amb Joaquim Jordà a Mones com la
Becky, en el marc del Máster en Documental de Creació de
la Universitat Pompeu Fabra.
L'any 2000 escriu i dirigeix el seu primer curt metratge Caras vs Caras: un fals documental ambientat en la
guerra civil, en què participen Victor Alba, Manuel Vázquez
Montalbán i els actors Josep Castillo Escalona i Enric
Casamitjana

Programació fora de Temporada
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FITXA TÈCNICA

Direcció i guió: Isaki Lacuesta
Producció: Mallerich Films
Paco Poch i Benece Produccions.
Una iniciativa del Master de
documental de la U.P.F en
coproducció amb Televisió
de Catalunya SA
Muntatge: Domi Parra
So directe: Xavi Mas
Direcció artística: Mayte Sánchez
Fotografia: Gerardo Gormezano
Amb la participació de:
Frank Nicotra, Marian Varela, Enric
Casassas, Eduardo Arrollo, Maria
Lluïsa Borràs, etc

FILMOGRAFIA (Selecció)

2000 Caras vs Caras (curt metratge)
2002 Cravan vs Cravan

DVD

VIDEO CAIXA MALGRAT
XXIV HORES

Si vols triar la teva pel·lícula amb tranquil·litat,
si vols varietat, si vols comoditat, si vols
novetats, si vols diversió; si no vols estar més
al carrer, vine’ns a veure, et farem soci gratis
i podràs tornar quan vulguis.

Joan Maragall, 2 - 08380 MALGRAT DE MAR - Tel. 93 761 33 72

productes de neteja per la llar

El millor en foto

MALGRAT DE MAR

Carme, 34 - Tel. 93 765 38 70

Passeig Marítim, 2
Tel. 93 765 43 16 - Fax 93 765 48 51
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)

p e r f u m e r i e s

C/. Passada, 28 - 08380 Malgrat de Mar
telèfon 93 761 08 85

cat s
an
s t estiu
n
f
lu
Dil epte
exc

R E S T A U R A N T

I ta
m
car bé f
e
n
a la i pe m
bra ix
sa

K O I N A
de 13 h. a 16 h. i de 20 h. a 24 h.
c/ Mar, 77 - Malgrat de Mar - Per reserves Tel. 93 765 35 47

Carme Pascual

Carme, 67 • Tel. i Fax 93 761 15 18
08380 MALGRAT DE MAR

GAS - LAMPISTERIA - ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT

Josep Curós
Taller: Bellaire, 21
Tel. 93 761 05 20
MALGRAT (El Maresme)

FRANCESC CANO

Perruqueria Home-Dona

C/ Desclapers, 13 - 08380 Malgrat
Tel.: 93 765 31 87

carrer del Carme, 52 - Tel. 93 765 36 78
08380 MALGRAT DE MAR

C/ Doctor Bartomeu, 28 - 08397 Pineda
Tel.: 93 762 58 46

CARNISSERIA
XARCUTERIA
Sant Antoni de Pàdua, 2 - 4
08380 MALGRAT DE MAR
Tel. 93 761 01 95 - Fax 93 761 91 49
E-mail: carn_alfonso@yahoo.es

Passeu per la nostra botiga
i us donarem
l’agenda 2003 - 2004.
Gratuïta i de suport pels
nostres serveis de:
comandes a domicili
i comandes preparades

Ens hem renovat per oferir millor servei i més novetats
• Material fotogràfic i de laboratori
• Muntatges, títols i sonorització videos i DVD
• Còpies de vídeo a sistemes digitals
• Arxiu fotogràfic antic i actual
• Marcs a mida
Regal segur en cada revelat,
ALBUMS, AMPLIACIONS O RODETS

St. Antoni Abat, 2 - 08380 MALGRAT DE MAR - Telèfon 93 765 31 88

Passeig Marítim, 62
(al centre del Passeig)
MALGRAT DE MAR

Vicens Tomas
Carme Beltran

• Retrats d’estudi en color i blanc i negre
• Reportatges fotogràfics vídeo i DVD
d’actes culturals, festes socials i casaments
• Revelats i còpies de sistema
analògic i digital
• Restauració de fotografies antigues i actuals
i retocs amb tractament digital

C/. Mn. Fèlix Paradeda, 20 - Tel. i Fax 93 761 90 26
C/. Desclapers, 9 - Tel. 93 761 03 26
Av. Mediterrània, 37 - Tel. 93 765 36 54
MALGRAT (El Maresme)

DOLORS CHECA
Sabates
C/ Mar, 53 - 08380 Malgrat de Mar
Tel.: 93 765 46 68
C/ Doctor Bartomeu, 38 - 08397 Pineda
Tel.: 93 767 21 08

MALGRAT - PINEDA

CLASSIC
CLASSIC
PIZZA
PIZZA

MONTALT
LLIBRERIA - PAPERERIA
Carrer de Mar, 1
Tel. 937 610 164
08380 MALGRAT DE MAR
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