Cineclub Garbí. Malgrat de Mar.

Temporada 2004-2005, primer Quatrimestre.

Carnet de soci del cineclub.
36 euros.
Carnet de soci jove (menors
de 21 anys). 20 euros.
Aquests carnets donen accés
a totes les projeccions de la
temporada 2004-2005 del
cineclub GARBí, llevat de les
sessions que es programin
com a extraordinàries.

Els carnets de soci es poden
obtenir al lloc de les sessions
o bé per domiciliació bancària.
Si tens intenció de fer-te
soci ens ho pots comunicar
a l'adreça electrònica
junta@cineclubgarbi.org
i te'l tindrem preparat.

Abonament 5X4. 16 euros.

Pel preu de 4 sessions tens
accés a 5 projeccions de
cinema de la temporada, a
escollir lliurement, llevat de
la sessions que es programin
com a extraordinàries.

Entrada a les sessions.
4 euros
Lloc de les sessions.

Centre Cultural.
Carrer del Carme, 26
(Malgrat de Mar)
Hora de les projeccions.
2/4 d'11 de la nit.
Les pel·lícules seran projectades
en versió original amb subtítols.
El cineclub Garbí es reserva el dret
a modificar i/o canviar les pel·lícules
de la temporada o el lloc de les
sessions si alguna causa major ho
fes necessari.

L’activitat del cineclub
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, que subvenciona
parcialment la temporada.

Cineclub GARBÍ - Temporada 2004/2005

PRIMER QUATRIMESTRE
RENOVAR-SE O...
Comencem una nova temporada
que té importants novetats. La
primera ha estat el relleu dins de
la junta del Cineclub. Després
de molts anys tirant endavant
l'entitat, els companys Toni, Xevi,
Carles, Kako i Josep Maria han
decidit deixar-ho. Molts anys i
molts esforços i, per tant, ara
tenen un merescut descans, tot
i que els continuem tenint al
nostre costat, ajudant-nos en la
nova temporada. Així, dels antics
membres de la junta, només han
quedat en Gabriel i en Bernat.
I hem rebut nous reforços: la
Begoña, l'Albert i l'Estefania, i
ens agradaria comptar amb dues
persones més. Aniveu-vos!. La
nova junta, acompanyats dels
ex-membres, és qui ha confeccionat la nova temporada.
La segona es refereix a la programació. Tradicionalment el Cineclub ha programat 15 pel·lícules
d’un sol cop, d’octubre a maig.
Enguany, dividirem la temporada
en dos quatrimestres. La causa

és intentar actualitzar i millorar
la nostra oferta, ja que la situació cinematogràfica ha canviat
significativament: el temps que
transcorre entre la estrena de
la pel·lícula i el moment en què
la projectem al Cineclub és de
gairebé un any. Això, tradicionalment, ha estat així, però ara
és més insostenible. A més,
moltes vegades hem de veure
com ja estan comercialitzades
en DVD o bé es passen pel Plus.
Això, sens dubte, és un llast
important, que esperem superar
sobretot al segon quatrimestre.
Amb aquesta nova fórmula, la
nostra oferta estarà molt més al
dia. En aquest catàleg trobareu
les primeres vuit pel·lícules, i a
partir del gener 2005 us oferirem la resta.
L'oferta que tenim, al nostre
entendre, és prou atractiva. Una
comèdia independent, que és
una petita joia, com The station
agent; un títol tan agosarat com
Dogville de l'iconoclasta Lars
Von Trier, que podrem veure
en la seva versió completa; una
mirada sobre la immigració del

sorprenent Winterbottom, In this
world; una meravella com Ser y
tener; una refrescant comedia
francesa La gran seducción; una
interessant proposta de Kitano,
Zatoichi; una de les millors
pel·lícules recents que ens arriben de l'Argentina, El abrazo
partido; i un títol totalment esfereïdor, el documental de Joaquim
Jordà De nens. I naturalment no
ens quedarem sense clàssic: en
el segon quatrimestre podrem
veure ni més ni menys que El
testamento del Doctor Mabuse
del geni de Fritz Lang.
Aquesta, doncs, és una temporada de canvis, i els canvis
solen ser difícils. Però ens en
sortirem. Esperem que la nova
fórmula la trobeu tan interessant
i renovadora com nosaltres i
que les nostres propostes us
agradin. No en tenim cap dubte:
serà un gran any de cinema.
Malgrat, setembre
de 2004
La Junta del
Cineclub Garbí
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The station
agent
TOM McCARTHY
EUA, 2003

Títol original: The Station Agent
Direcció i guió: Tom McCarthy
Producció: SentArt Films - Fotografia: Oliver Bokelberg
Muntatge: Tom McArdle - Música: Stephen Trask
Intèrprets: Peter Dinklage (Finbar McBride), Patricia Clarkson
(Olivia Harris), Bobby Cannavale (Joe Oramas),
Raven Goodwin (Cleo)

8 d’octubre de 2004

THE STATION AGENT.

Arran de la mort del seu únic
amic, Finbar McBride, un nan fascinat pels trens que vol passar desapercebut del món que l’envolta, es veu obligat a traslladar-se a una
estació de ferrocarril abandonada. Finbar busca en aquest espai trobar l’absolut aïllament de la societat, cosa que no aconseguirà, ja que
es creuaran en el seu camí un venedor de cafès amb llet de paraula
fàcil i una excèntrica artista amb problemes conjugals.
The Station Agent s’ajusta perfectament al model més genuí del
cinema independent nord-americà, molt desvirtuat els darrers anys. Es
tracta d’un cine aliè al produït per la gran xurreria que és Hollywood
on el món és explorat a partir d’un paisatge simbòlic habitat per
uns personatges molt singulars. Hereu dels directors més il·lustres
d’aquest moviment (Jim Jarmush, Hal Hartley o Tom DiCillo), Tom
McCarthy construeix una història a partir de tres personatges que
formen un triangle ben especial: cadascun d’ells necessita els altres
dos per donar sentit a la seva existència. The Station Agent destaca
per l’honestedat i la valentia amb què narra una història sobre la soledat, l’amistat i la vida. Una pel·lícula que atrapa, commou i diverteix.
Una pel·lícula que ens fa recuperar la fe en el cinema independent
nord-americà.

Tom McCarthy.

Nascut l’any 1969, va estudiar art dramàtic. La seva vida professional ha estat lligada al món del teatre, tot i que
ha participat en diferents produccions cinematogràfiques (Los padres
de ella, El gurú del sexo) i televisives (Ally McBeal, Ley y orden). The
Station Agent és la seva primera pel·lícula com a director i guionista.
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22 d’octubre de 2004

DOGVILLE

relata la història d’una bella fugitiva, Grace
(Nicole Kidman), que arriba a un poble aïllat de les Muntanyes
Rocoses fugint d’un grup de gàngsters. El poble l’acull gràcies a
Tom, el portanveu del poble. Però amb el pas del temps acabarà
patint fins a l’extrem el costat més fosc de la condició humana.
En un escenari nu, obertament teatral i amb els mínims elements d’atrezzo, pren vida Dogville, “una pel·lícula - obra de teatre”,
en paraules del seu director. El contingut de la pel·lícula s’estructura
en un pròleg i nou capítols, de manera que l’espectador és conscient de l’artifici del relat. Von Trier obvia les regles del naturalisme
i ens proposa un poble dibuixat amb guix, de cases sense parets,
recordant que tota visió fílmica és pur simulacre. Es tracta, doncs,
d’una escenografia minimalista amb un marcat caràcter teatral, que
s’inspira en la figura del gran dramaturg Bertolt Brecht.
Esplèndida simbiosi entre teatre i cinema, a Dogville s’hi exploren, com a les millors tragèdies gregues, les passions de la condició
humana. Ara tenim l’oportunitat de gaudir de la seva versió íntegra.

Lars von Trier

Dogville
LARS VON TRIER
Dinamarca, 2003

Títol original: Dogville
Direcció i Guió: Lars von Trier
Producció: Zentropa Entertainments
Fotografia: Anthony Dod Mantle - Direcció artística: Per Grant
Muntatge: Molly Marlene Stensgard - Música: Antonio Vivaldi
Intèrprets: Nicole Kidman (Grace), Harriet Andersson (Glòria),
Lauren Bacall (Ma Ginger), Jean Marc-Barr (l’home del barret
gran), Paul Bettany (Tom Edison Jr.).

és el director que més ha contribuït al
naixement del nou cinema danès. És un dels fundadors del moviment “Dogma 95” i és autor d’obres com Rompiendo las olas o
Bailar en la oscuridad. La seva obra abarca tant pel·lícules avantguardistes com exploracions de gèneres clàssics, i arriba sempre a
una expressió cinematogràfica carregada de simbolisme, desafiant
totes les regles establertes del llenguatge fílmic.
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5 de novembre de 2004
IN THIS WORLD.

In this
world
MICHAEL
WINTERBOTTOM
Gran Bretanya, 2002

Director: Michael Winterbottom
Guió: Tony Grisoni - Producció: Revolution Films i BBC Films
Fotografia: Marcel Zyskind - Muntatge: Revolution Films
Música: Dario Marianelli
Intèrprets: Jamal Udin Torabi (Jamal), Enayatullah (Enayat),
Imran Paracha (agent de viatges), Hiddayatullah (germà de
Enayat), Jamau (pare de Enayat)

Enayatullah i Jamal, dos nois que viuen en
un camp afganès de refugiats al Pakistan, tracten de fugir cap a Gran
Bretanya, que consideren una terra d’oportunitats. Així, inicien un llarg
i perillós viatge que els portarà a seguir la ruta de la seda, travessant
l’Afganistan, l’Iran, Turquia, Itàlia i França.
El britànic Michael Winterbottom utilitza aquesta fugida per
denunciar els horrors i abusos que pateixen totes aquelles persones
que tracten de buscar una vida millor. Seguint el mateix viatge que
realitzen milers d’immigrants pels polsegosos camins d’Orient Mitjà,
construeix una pel·lícula sòlida que respira versemblança en cada un
dels seus fotogrames. Utilitzant un to documental i uns actors no professionals (extrets d’un camp de refugiats del Pakistan), aconsegueix
que el viatge dels adolescents se’ns faci molt proper. A In This World,
la frontera entre realitat i ficció queda tan diluïda que es va donar el
cas que un dels protagonistes va invertir els diners que havia cobrat
per la seva participació en la pel·lícula en un bitllet de avió per tornar
a Londres, esperant un visat. Malauradament, com passa tan sovint, la
seva sol·licitud va ser rebutjada.
In This World, guanyadora de l’Ós d’Or a la Berlinale 2003, és
una pel·lícula totalment necessària en els temps que corren.

MICHAEL WINTERBOTTOM.

El britànic és un dels directors més interessants, prolífics i versàtils del cinema actual. Ha estat
capaç d’embarcar-se en gèneres i temes molt diferents: el western
(El Perdón), el drama urbà (Wonderland), la ciència-ficció (Code 46),
el documental de guerra (Welcome to Sarajevo), el musical (24 Hour
Party People) o el thriller (Jude). Un autor que val la pena seguir.
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19 de novembre de 2004
SER Y TENER.

Aquest esplèndid documental mostra la vida en
una escola rural de Saint-Etiene sur Usson (Puy-de-Dôme). Veurem
com transcorre un curs en aquesta escola d'una única classe, amb
nens de totes les edats, i un sol professor amb una dedicació extraordinària. Plena de claror i de calidesa (tot i el clima fred), aquesta
pel·lícula ètica, rodada amb una lucidesa determinant, va provocar tot
un debat nacional a França sobre la importància de l'ensenyament.
Emocionant i molt bella, aquesta obra ens importa a tots: no només
als professors, sinó també a mares, pares i fills, que potser comprendrem millor el paper de l'altre en aquest món de l'educació en què
tots estem implicats.
Rodada cronològicament, assistim a l'evolució dels nens, les
explicacions del professor, els exàmens, les hores del pati, alguna
baralla, alguna excursió i també a moments dels nens a casa seva.
Ser y tener és una obra transparent i neta, que despertarà les naturals
complicitats de l'espectador cap als nens. Ser y tener és el perfecte
exemple del fet que el documental està en alça. A més, és una obra
humanista important en els temps que corren, de la qual se sentirien
orgullosos autors com Roberto Rossellini o François Truffaut.

Ser y
tener
NICOLAS PHILIBERT
França, 2002

Títol original: Être et avoir
Direcció i muntatge: Nicolas Philibert
Producció: Gilles Sandoz
Director de fotografia: Katell Djian i Laurent Didier
So: Julien Clochet
Música: Phillippe Hersant

NICOLAS PHILIBERT

neix a Nancy (França) el 1952. Fill
d'un professor d’història del cinema, es va llicenciar en filosofia.
Va ser meritori al film Les camisards (1972), del director marsellès
René Allio, que va ser una forta influència per a ell i, mica en mica, va
aprendre de forma autodidacta la tècnica del muntatge i de la càmera.
Durant deu anys va ser membre de la Societat de Realitzadors de
França.
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3 de desembre de 2004.

SESSIÓ DE FESTA MAJOR

LA GRAN SEDUCCIÓN.

El petit poble canadenc de
Saint-Marie la Mauderne té un passat pescador esplendorós, però
fa anys que els seus habitants sobreviuen gràcies a l’ajut social del
govern. Una empresa està disposada a instal·lar-hi una fàbrica amb
la condició que el municipi tingui un metge. Inesperadament, els
n’arriba un que hi haurà de passar un mes. Llavors els habitants
decideixen que han de convertir el poble en el lloc ideal per al
metge. Així, no dubten a aconseguir tota la informació possible de
les preferències del seu hoste: li punxen el telèfon i comença la
gran seducció...
La gran seducción parteix d’alguns dels problemes que
pateixen els poblets aïllats del Canadà per donar cos a una deliciosa
comèdia, explicada amb simplicitat i sense cap mena de pretensió,
només la de fer-nos passar una bona estona. Els habitants del poble
conformen un conjunt de personatges entranyables, especialment
els tres protagonistes, que es converteixen en una mena de consell
de savis molt singular (ja que l’alcalde ha marxat a la ciutat perquè
hi ha trobat feina) i se les empesquen per dissenyar un poble fet a
mida del metge.

La gran
seducción
JEAN FRANÇOIS
POULIOT
USA-Canadà, 2002

Títol original: La grande séduction
Direcció: Jean-François Pouliot - Guió: Ken Scott
Producció: Roger Frappier y Luc Vandal
Fotografia: Allen Smith - Direcció artística: Normand Sarrazin
Muntatge: Dominique Fortin - Música: Jean-Marie Benoît
Intèrprets: Raymond Bouchard (Germain Lesage), Boutin
(C. Lewis), Benoît Brière (H. Giroux), Pierre Collin (Yvon Brunet)

JEAN FRANÇOIS POULIOT

Va néixer a Montreal el
1957. Llicenciat en art i filosofia, va començar com ajudant de càmera, professió amb què va adquirir una gran experiència treballant
en llarg metratges tan coneguts com Érase una vez en América de
Segio Leone o El Hotel New Hampshire de Tony Richardson. La
Gran Seducción és la seva primera pel·lícula.
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17 de desembre de 2004
ZATOICHI.

Japó, segle XIX. Sota l’aparença d’un pobre rodamón cec que es guanya la vida fent massatges i jugant als daus,
s’oculta un gran samurai. Un dia arriba a un poble que viu aterrit per
dos clans que se’n disputen el control. Tard o d’hora, el caràcter
justicier del samurai farà que hi hagi d’intervenir...
Takeshi Kitano s’enfronta per primera vegada a una pel·lícula
històrica i a un material aliè. Tot i això, Zatoichi, un heroi llegendari
creat per Jan Kimozawa que va protagonitzar més de 25 pel·lícules
entre el 1962 i el 1989, encaixa perfectament amb la personalitat i
l’estil que han caracteritzat Kitano al llarg de la seva carrera cinematogràfica.
Com en el seus anteriors treballs, aposta per un to híbrid, barreja de diferents gèneres, que beu tant de la tradició com de la modernitat. Aquest cop, posa a la coctelera els samurais de Kurosawa i els
westerns de Sergio Leone, escenes musicals i moments ralentits,
humor i sang, i amb tots aquest ingredients composa una coreografia visualment impactant i atractiva. I si amb això no n’hi havia prou,
Kitano s’inventa un final difícil d’oblidar.

Zatoichi
TAKESHI KITANO
Japó, 2003

Direcció i guió: Takeshi Kitano
Producció: Masayuki Mori i Tsuneisha
Fotografia: katsumi Yanagijima
Direcció artística: Norihiro Isoda
Muntatge: Takeshi Kitano i Yoshinori Ota
Música: Keiichii Zusuki
Intèrprets: Takeshi Kitano (Zatoichi), Tadanobu Asano
(Hattori), Yuko Daike (Okinu), Ittoku Kishibe (Ginzo)

TAKESHI KITANO.

“Beat” Takeshi (aquest és el seu nom
artístic) continua sent una de les personalitats més destacades de
Japó. La seva faceta més coneguda és la de director i actor, però
també participa en nombrosos programes televisius, és escriptor de
novel·les, contes i poesia i també destaca com a pintor i caricaturista
(part del seu material gràfic es pot veure en algunes de les seves
pel·lícules, com Hana-bi o El Verano de Kikujiro).
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14 de gener de 2005
EL ABRAZO PARTIDO.

Si Woody Allen hagués nascut a
Buenos Aires en lloc de Nova York, segurament hauria pogut firmar
una obra com El abrazo partido, una comèdia agredolça sobre una
comunitat jueva que viu a la capital argentina. El centre de la pel·lícula
és Ariel, un jove que busca les seves arrels poloneses i que alhora
vol esbrinar les causes que van provocar la fugida del seu pare.
Comptarà amb la complicitat dels diferents personatges que habiten
en el centre comercial, una petita família unida per la proximitat dels
seus comerços i per les tradicions jueves.
Tot i la crisi, aquests darrers anys el cinema argentí està vivint un
moment àlgid, amb un bon grapat de pel·lícules que han sorprès per la
seva frescor i la seva manera de combinar la comèdia amb moments
més amargs. Daniel Burman beu d’aquesta manera de fer, però hi
afegeix d’altres elements que converteixen El abrazo partido en un
conjunt ple de vida, sempre explicat amb simpatia i complicitat. Si us
van agradar El hijo de la novia o Nueve reinas i alhora sou còmplices
de l’humor de Woody Allen, El abrazo partido us encantarà.

DANIEL BURMAN.

El abrazo
partido
DANIEL BURMAN
Argentina-Espanya, 2004

Direcció: Daniel Burman
Guió: Marcelo Birmajer i Daniel Burman
Producció: BDCine i Wanda Vision - Fotografia: Ramiro Civita
Direcció artística: Maria Eugenia Sueiro
Música: César Lerner
Intèrprets: Daniel Hendler (Ariel), Adriana Aizemberg (Sonia
Makaroff), Jorge D'Elia (Elías Makaroff), Sergio Boris
(Joseph Makaroff), Silvina Bosco (Rita)

Amb només 30 anys, aquest argentí
inquiet i gairebé autodidacta ha aconseguit un reconeixement internacional amb quatre pel·lícules molt diferents (Un crisantemo estalla
en Cincoesquinas, Esperando el Mesías, Todas las azafatas van al
cielo i El Abrazo Partido). Tot i que els seus orígens se situen en el
cine documental, ben aviat es va posar darrera la càmera per explicar
històries quotidianes, sempre tractades amb un punt humorístic molt
personal. Amb El abrazo partido, Daniel Burman, es consagra com un
referent en el cinema argentí actual.
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28 de gener de 2005
DE NENS.

El juny de 1997, els mitjans de comunicació van
anunciar la caiguda d'una xarxa de pederàstia del barri del Raval
de Barcelona. Moltes famílies van quedar marcades pel succés
(injustament). Al final només cinc persones es van asseure a la banqueta del jutjat, i només dues van ser condemnades: Xavier Tamarit
i Jaume Lli (amb proves més aviat confuses). Jordà i un equip reduït
van rodar tot el procés judicial.
A De nens, una de les millors pel·lícules (no només estatals) de
l'últim any, Jordà posa tothom en el seu punt de mira: l'ajuntament de
Barcelona, els mitjans de comunicació, els interessos immobiliaris
sense escrúpols, els magistrats (semblen sortits d'una pel·lícula
còmica). Tot això prenent com a punt de partida el llibre d'Arcadi
Espada Del amor a los niños i amb música d'Albert Pla.
De nens va triomfar al Festival de San Sebastià, però després
va tenir problemes de distribució, potser, pel delicat i dur tema que
tracta. Però tot i ser un documental, hom gairebé el pot veure com
una pel·lícula de judicis en tota regla que, això sí, reflecteix la trista
realitat. De visió necessària.

De nens
JOAQUIM JORDÂ
Espanya, 2003

Direcció: Joaquim Jordà
Guió: Joaquim Jordà i Laia Manresa
Fotografia: Carles Gusi i Enric Daví
Música: Albert Pla
Muntatge: Sergio Dies

JOAQUIM JORDÂ

va néixer el 1935 a Girona. És un dels
nostres cineastes més inclassificables i importants gràcies a obres
com Mones com la Becky (projectada al Cineclub). Tot i la seva
relació amb el documental, també s'ha apropat a la ficció. N’és un
exemple Cos en el bosc, una obra curiosa i sorprenent que resulta
una punyent mirada sobre la Catalunya profunda. De nens és de
moment la seva darrera pel·lícula (ja n'està preparant d'altres) i
potser la millor.
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