Cineclub Garbí
Malgrat de Mar

Temporada 2005-2006. Primer quatrimestre.

PREUS
•Carnet de soci del cineclub. 39 euros.
•Carnet de soci jove (menors de 21 anys). 25 euros.
Aquests carnets donen accés a totes les projeccions
de la temporada 2005-2006 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. 18 euros.
Pel preu de 4 sessions tens accés a 5 projeccions de
cinema de la temporada, a escollir lliurement, llevat
de les sessions que es programin com a extraordinàries.
•Entrada a les sessions. 4,5 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 2005/2006

PRIMER QUATRIMESTRE
Una temporada ben democràtica. En aquests dies

de tediós debat estatutari, la junta del cineclub ha estat
ocupada definint una nova temporada del cineclub Garbí.
La referència no és gratuïta, ja que els nivells de desacord
en la tria de films que es veuran aquest primer semestre ha
estat alta. En aquest sentit, i no tenim perquè amagar-ho,
la junta la formem gent diferent amb gustos dispars, fet
que sumat a la passió que sentim pel cinema (despertant
amors i odis irracionals), ha comportat reunions llarguíssimes, abundant cafè i uns quants nervis. Per aquesta raó,
estem més orgullosos que mai de presentar-vos una nova
temporada atrevida i heterodoxa, i que al nostre judici,
realitza un formidable salt de qualitat.
Comencem destacant un gran retorn: després de molts
anys d’absència Jean-Luc Godard i el seu cinema assagístic arriba de nou al cineclub. El seu recent film, Notre
Musique, serà un acte que cap cinèfil s’hauria de perdre.
I és que la Nouvelle Vague està en plena forma, ja que el
mestre Claude Chabrol enamorarà amb la seva altíssima
i amarga La dama de honor, un altre puntal de la temporada. D’orient ens arriba una perla negra com Old Boy, un
renovador i histèric film d’acció, i Hierro 3, una proposta
del prolífic Kim Ki Duk que ha fet les delícies del públic
allà on s’ha exhibit. D’altra banda, la uruguaiana Whisky
i la nord-americana American Splendor ens oferiran unes
corrosives i entranyables dosis de comèdia, mentre que
per la Festa Major hem programat un documental espanyol que despertarà complicitats, El cielo gira. I per últim,
una obra mestra absoluta: l’abismal Gertrud de Carl
Theodor Dreyer, el gran clàssic de l’any.
Com podeu veure, us proposem una temporada per llepar-se’n els dits. Ara només falteu vosaltres: us esperem.
Malgrat, setembre de 2005
La Junta del Cineclub Garb

Whisky

Juan Pablo Rebella
Pablo Stoll
Uruguay, 2004

7 d’octubre de 2005
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Direcció: Juan Pablo Rebella i Pablo Stoll. Guió: Juan Pablo Rebella,
Pablo Stoll i Gonzalo Delgado Galiana. Producció i muntatge: Fernando Epstein.
Música: Pequeña Orquesta Reincidentes. Fotografia: Bárbara
Álvarez. Direcció artística: Gonzalo Delgado Galiana.
Intèrprets: Andrés Pazos (Jacobo Köller), Mirella Pascual (Marta),
Jorge Bolani (Herman Köller), Ana Katz (Graciela), Daniel Hendler (Martín),
Verónica Perrota, Jorge Temponi, Alfonso Tort, Ignacio Mendy.

Whisky. Jacobo Köller és un petit empresari que viu immers

en una vida rutinària, plena de monotonia i tan mecànica com les
màquines de la seva modesta fàbrica de mitjons. Marta, la seva
treballadora de confiança no porta una vida gaire diferent: es
diligent, treballadora, ordenada, i obedientment protocol·lària.
Aquesta rutina només sembla que es pot trencar amb l’anunci
de l’arribada del germà de Jacobo i es pacti interpretar un fals
matrimoni per fer front la inesperada visita...
Whisky és una pel·lícula divertida i a la vegada trista. Els
seus directors han fet de l’abús de la repetició, una metàfora
d’unes vides sense al·licients, creant una atmosfera adient a
uns personatges que en un principi poden semblar insípids,
congelats en la ganyota al que al·ludeix el títol a la pel·lícula,
però que les circumstàncies els portaran a una aventura humana apassionant. Darrera de Whisky hi ha una mirada serena i
profunda que val la pena d’assaborir amb el regust del bon
cinema. Les magnífiques interpretacions i el seu guió àcid i
intel·ligent fan de Whisky una proposta interessant feta amb
molt pocs mitjans i millors resultats.

Juan Pablo Rebella i Pablo Stoll.

Nascuts
a Montevideo l’any 1974 van començar a treballar junts
quan estudiaven Comunicació Social a la Universitat Catòlica
d’Uruguay. Des de llavors sempre han treballat junts com a
guionistes i directors. Van debutar amb la també multipremiada
25 Watts (2001). Whisky és el seu segon llargmetratge i amb
només aquests dos films s’han convertit en la gran esperança
del cinema sud-americà.

21 d’octubre de 2005
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Hierro 3.

El títol del film prové del pal de golf que és menys
utilitzat. Usant aquesta metàfora esportiva, Kim Ki-Duk, narra la
vida solitària i apartada de la societat dels dos protagonistes. En
Tae-Suk és un jove rodamón que volta per la ciutat buscant cases,
on en absència del seus amos, s’hi pugui establir temporalment.
En ocupar-les, fa ús de tot el que troba però també repara tot allò
que troba malmès. En una d’aquestes cases es troba a Sun-Hwa,
una noia maltractada pel seu gelós i arrogant marit. Cansada de
la seva situació i intrigada pels costums estranys del noi, decidirà
seguir-lo...
El director sudcoreà, Kim Ki-Duk, dirigeix aquest film on dóna
una fantàstica lliçó de cinema, en la que és, possiblement, la seva
millor pel·lícula. Amb els mínims elements, construeix una de les
històries més singulars i belles d’aquest any. Els dos protagonistes
en prou feines es diuen res, els seus gestos, carícies i mirades
de complicitat seran els únics mitjans de comunicació entre ells.
Realment qui parla en aquesta magnífica pel·lícula és la càmera del
director, convertint els seus dos personatges en una mena de fantasmes, sempre en fuga d’una societat que els nega la seva felicitat.

Kim Ki-Duk. És un dels directors més arriscats, personals i

originals no ja de l’efervescent cinema sudcoreà, sinó del panorama cinematogràfic internacional. El prolífic autor, que dirigeix,
escriu i edita les seves produccions, s’ha consolidat com un dels
cineastes asiàtics més mimats pels festivals i la crítica internacional,
acumulant un prestigiós currículum amb títols com La isla (2000),
la poètica i espiritual Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003) vista al cineclub la temporada passada, Samaritan girl
(2004) o la pròpia Hierro 3 (2004).

Hierro 3
Kim Ki-Duk

Corea del Sud, 2004

Títol original: Bin-jip.
Direcció, guió, producció i muntatge: Kim Ki-Duk. Fotografia: Jang
Seung-Baek. Música: Sylvian. Direcció artística: Joo Jin-mo. Vestuari:
Koo Hea-heon. Interpretació: Lee Seung-yeon (Sun-hwa), Jae Hee (Taesuk), Kwon Hyuk-ho (Min-kyu), Joo Jin-mo (Detectiu Cho), Choi Jeongho (funcionari de la presó) i Moon Sung-hyuk (Sung-Hyuk)

La dama
de honor
Claude Chabrol

Director: Claude Chabrol. Guió i diàlegs: Pierre Leccia, Claude Chabrol,
basat en una novel.la de Ruth Rendell.
Productors: Antonio Passalia, Patrick Godeau, Alfred Hürmer.
Director de fotografia: Eduardo Serra. Muntatge: Monique Fardoulis.
Música: Matthieu Chabrol.
Intèrprets: Benoit Magimel (Philippe), Laura Smet (Senta), Aurore Clement
(Christine), Bernard Le Coq (Gérard), Solene Bouton (Sophie), Anna
Mihalcea (Patricia), Michael Duchaussoy (El rodamón).

França, Itàlia, Alemanya, 2004
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4 de novembre de 2005

La dama de honor.

Philippe és un noi normal, atractiu, que
viu amb la seva mare i dues germanes en un barri tranquil dels afores
de Nantes. En el casament de la seva germana, se sent atret per la
seva dama d'honor, Senta. És un amor a primera vista, però Senta no
és una noia molt normal... La passió atraparà a Philippe, i junts viuran
un "amour fou" d'imprevisibles conseqüències...Aquest punt de partida
serveix a Chabrol per seguir depurant el seu particular estil. Un estil que
fins i tot en aquesta ocasió s’acosta a una certa mirada abstracta sobre
el gènere del "thriller". Un cop d'ull als seus temes de sempre a partir
d’una història d’amor: la burgesia, l’amor, el crim, i algunes relacions
humanes certament estranyes. I una altra vegada la torna a encertar. A
La dama de honor, Chabrol ens enganxa, ens atrapa en una història
que resulta apassionant des del primer fins a l'últim minut. Amb moltes
dosis d’intriga i suspens, mirant de reüll a Alfred Hitchcock i a Fritz
Lang, amb una gran sensualitat, i amb un saludable humor que sempre
rega les obres del cineasta francès. Amb dos joves actors, el ja experimentat Benoit Magimel, i una revelació, una molt carnal Laura Smet.
Chabrol, gat vell, treu tot el suc d’aquesta jove parella i dels esplèndids
secundaris d’aquesta irresistible pel·lícula.

Claude Chabrol. Neix a París el 1930, i va ser un dels màxims

exponents de la Nouvelle Vague. Tot i que la seva carrera és absolutament variada, i en ocasions ha coquetejat amb un cinema més
convencional, la seva personalitat és indiscutible, amb obres com El
carnicero o Un asunto de mujeres, i ha arribat a un grau de maduresa
esplèndid als seus últims films. Obres com La ceremonia, Gracias por
el chocolate (vista al Cineclub), La flor del mal, o aquesta mateixa La
dama de honor ens mostren un autor en estat de gràcia.

18 de novembre de 2005
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Old boy.

Triomfadora absoluta als darrers Festivals de Cannes
(Gran Premi especial del jurat) i de Sitges (Premi a la millor pel·lícula
i Premi de la crítica), Old boy és un dels títols clau del 2005 no
només per la seva proposta de fons sinó també per l’inesperat
plantejament formal extrem però fascinant.
Oh Dae-su, un home amb una vida corrent, és raptat davant
de casa seva sense cap mena de motiu. Quan es desperta, es troba
tancat, sense saber on ni per què. Quan els seus captors li tornen
la llibertat, sense explicacions, Dae començarà una investigació
personal per trobar els responsables de la seva reclusió i així poder
venjar-se… El director sudcoreà Park Chan wook, fa partícep
l’espectador de l’angoixa, perplexitat i ànsies de revenja del seu
turmentat protagonista, que haurà de capbussar-se en el seu passat i recórrer un camí de dolor, sofriment i sacrifici per trobar una
explicació racional a la seva situació.
La pel·lícula beu de l’esperit del manga, fent una revisió
moderna de la tragèdia grega en clau de suspens. És una magnífica
exploració al voltant del suggerent tema de la venjança i el seu
poder purificador, amb una força visual portentosa gràcies ala seva
posada en escena i algunes imatges inoblidables.

Park Chan-Wook. En els seus inicis mostrà certes inquie-

tuds per realitzar un cinema de contingut polític, però va deixar-lo
de banda per evitar possibles problemes amb la censura del seu
país. Old Boy constitueix la segona part sobre una Trilogía de la
Venjança. En certa forma, el triomf de Old boy, suposa la consagració definitiva del cinema asiàtic a nivell internacional, i la certificació
de l’enorme influència que aquestes cinematografies han projectat
en la resta del món al llarg dels últims anys.

Old Boy
Park Chan-Wook
Corea del Sud, 2003

Direcció: Par Chan Wook. Guió: Hwang Jo-yung,Lim Joon-hyung i Park
Chan-wook. Producció: Kim Dong-joo. Fotografia: Jung Jung-hoon.
Muntatge: Kim Sang-bum. Intèrprets: Choi Min-sik (Oh Dae-su), Woo
Ji-tae (Lee Woo-jin), Gang Hye-jung (Mido), Chi Dae-han (No Joo-hwan),
Oh Dal-su (Park Cheol-woong).

El cielo
gira

Mercedes Álvarez

Direcció: Mercedes Álvarez.
Productora: Alokatu S.L. Productor: José María Lara.
Guionista: Mercedes Álvarez i Arturo Redín.
Fotografia: Alberto Rodríguez.
Muntatge: Sol López i Guadalupe Pérez.
Intèrprets: Pello Azketa i els habitants de Aldeaseñor

Espanya, 2004

2 de desembre de 2005
SESSIÓ DE FESTA MAJOR
(2 sessions: 20.30h i 22.30h)

El cielo gira.

Aldeaseñor, un poblet de la província de Soria,
queden 14 habitants: són l’ultima generació després de mil anys
d’història ininterrompuda. Avui, la vida continua; d’aquí poc, s’extingirà
sense estrèpits i sense testimonis. Els veïns del poble i el treball del
pintor Pello Azketa comparteixen quelcom en comú: les coses han
començat a desaparèixer davant d’ells. D’altra banda, la narradora
torna al seu origen (va ser l’últim nen en néixer en el poble) assistint
al seu final, alhora que intenta recuperar una imatge primera del món,
de la seva infància.
Aquest documental realitzat per una col·laboradora habitual
de José Luis Guerín pretén, segons paraules de la autora, explorar un
lloc en un moment en què la seva memòria és a punt d’extingir-se.
Un film victoriós que va més enllà d’esteticismes i nostàlgies per
acostar-se sense dramatisme a un final que s’entén harmonitzat amb
el mateix concepte d’existència.
Guanyador de diversos premis, El cielo gira és un pas més en
aquest terreny de cinema compromès amb la realitat (i sobretot, de
com fer-la visible) que segueix els passos d’Erice, el citat Guerín o
Marc Recha.

Mercedes Álvarez.
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va dirigir al 1997 el curtmetratge El
viento africano. A partir de 1998, centrant-se en el llenguatge documental, va participar en el Màster de Documental de Creació de la
Universitat Pompeu Fabra. Va ser muntadora del llargmetratge En
construcción, pel·lícula dirigida per José Luis Guerín el 2001. Com en
el cas d’aquest últim, el projecte de El cielo gira va sorgir també en
l’àmbit d’aquest màster, amb l’ajuda del seu director i la col·laboració
dels alumnes.
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16 de desembre de 2005

Notre musique.

Aquesta obra es compon de 3 episodis:
l’infern, amb imatges de ficció i d’arxiu sobre la guerra, acompanyada de poesia i música; el purgatori, situat als Encontres Europeus
dels Llibres, amb personatges de ficció i reals (com l’escriptor Juan
Goytisolo o el mateix director del film, Godard) reflexionant sobre el
món en què vivim; i el paradís, que ens mostra la conclusió d’aquest
inclassificable film.
Després de llarg temps en què les distribuïdores del nostre
país tenien oblidat el mestre Godard, ens han arribat les seves
dues últimes obres: Éloge de l'amour i aquesta Notre musique.
Una advertència: és aquesta una obra per a espectadors valents,
per a no acomodats amb la rutina de les nostres pantalles. És per
a qui creu que el cinema és una art en constant evolució, que s’ha
d’interrogar a si mateix i qüestionar-se. Aquí Godard beu de la ficció,
del document, de l'assaig, i fins i tot es permet el luxe d’oferir-nos
una excepcional classe de cinema (literalment). 46 anys després
de l’eclosió de la Nouvelle Vague, Godard segueix tan insubornable
com el primer dia. Notre musique pot ser una obra difícil, però ens
costarà molt trobar-ne alguna amb tanta riquesa com aquesta. Una
pel·lícula d’una bellesa plàstica captivadora, un nou pas endavant en
el cinema de Godard.

Jean-Luc Godard.

Va néixer a París el 3 de desembre de
1939, tot i que ha viscut gairebé sempre a Suïssa. El 1959, ell i els
seus companys de la Nouvelle Vague van fer una autèntica revolució
cinematogràfica. El seu debut es va produir amb À bout de souffle.
Obres com Vivre sa vie, Bande à part, o Pierrot le fou, han tingut
una gran influència en el cinema modern. A partir de finals dels anys
60, es va radicalitzar més, i des de llavors ha seguit experimentant i
investigant sobre les possibilitats del cinema.

Notre
Musique
Jean-Luc Godard
França, Suïssa, 2004

Director, guió i muntatge: Jean-Luc Godard. Productor: Alain Sarde,
Ruth Walburger. Director de fotografia: Julian Hirsch, Jean-Chritophe
Beauvallet. Música: Jean Sibelius, Alexander Knaifel, Hans Otte, Ketil
Bjornstad, Meredith Monk, Komitas, Gyorgy Kurtág, Valentin Silvestrov,
Peter Tchaikovsky, Trygve Seim, Arvo Pärt, Anouar Brahem, David Darling.
Intèrprets: Sarah Adlet, Nade Dieu, Rony Kramer, Juan Goytisolo, Jean-Luc
Godard, Georges Aquilar, Leticia Gutierrez, Ferlyn Brass, Simone Eine,
Jean-Christophe Bouvet, Elma Dzanic

American
splendor

Shari S. Berman i Robert
Pulcini. EUA, 2004

13 de gener de 2006
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Direcció i guió: Shari Springer Berman i Robert Pulcini.
Producció: Ted Hope. Música: Mark Suozzo.
Fotografia: Terry Stacey. Muntatge: Robert Pulcini. Intèrprets: Paul Giamatti
(Harvey Pekar), Hope Davis (Joyce Brabner), Madylin Sweeten (Danielle
Batone), Harvey Pekar (Harvey real), Joyce Brabner (Joyce real), Daniel Tay
(Harvey jove), James Urbaniak (Robert Crumb), Judah Friedlander (Toby
Radloff), Robert Pulcini (Bob), Larry Jones Myers (Doctor).

American splendor. En els darrers anys, el cinema nord-

americà independent i l’herència del còmic underground estan
establint una interessant xarxa d’interrelacions. Un magnífic exemple n’és American Splendor, una adaptació del còmic biogràfic de
Harvey Pekar que porta el mateix nom. Una de les seves virtuts és
l’original fusió dels diferents punts de vista que tenen els directors
del peculiar creador del còmic. Barrejant diferents gèneres com
la ficció, el documental i l’animació recreen les diferents personalitats de Harvey Pekar: el real, el de ficció i el del còmic. American
Splendor no es pot considerar merament ni una biografia ni una
adaptació d’un còmic autobiogràfic, sinó una consistent i divertida
història d’un home corrent que és capaç de mirar-se a si mateix i
els que l’envolten amb uns altres ulls. A les seves històries plasma
escenes aparentment trivials, però amb certa capacitat d’extreure
una estranya poètica de fets tan prosaics com una cua al supermercat o un trajecte amb autobús.

Shari Springer Berman i Robert Pulcini.

Aquesta parella tant artística com sentimental, després de passar
per la Facultat de cine de la universitat de Columbia, volien fer
cine de ficció però només aconseguien feina de guionistes. Així
que es van decantar per el cinema documental. Van debutar amb
Off the menu: the last days of chasen’s (1997), sobre un llegendari restaurant de Los Angeles. Tres anys després realitzaven
The young and the dead, sobre el cementiri de Hollywood on es
troben enterrats els pioners del cinema. Després han participat
en diverses produccions televisives. L’èxit, però els ha arribat
amb American Splendor, pel·lícula que ha significat el seu salt
al cine argumental, tot i que no han deixat del tot el gènere que
més coneixien.
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