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Cineclub Garbí. Temporada 2009-10

SEGON QUADRIMESTRE
Amb l’actual són ja quaranta temporades ininterrompudes del Cineclub Garbí, nascut
el 17 de gener de 1970, fruit i com a formalització de les sessions de cinema-fòrum
que s’havien engegat tot just dos anys abans -al mític 1968-. Un aniversari sempre
és un bon pretext per a mirar enrere, però s’assaboreix millor si se celebra mirant
endavant amb il·lusió. El Garbí pot estar orgullós d’on ha arribat, però sobretot
n’ha d’estar pel que segueix aportant-nos. Tres dies amb la família, aplaudida i
premiadíssima “opera prima” de Mar Coll i Els condemnats (Los condenados),
d’Isaki Lacuesta, presentada a Sant Sebastià, admirada per la crítica i guardonada,
conjuntament amb la de Mar Coll, com a millor pel·l·lícula produïda al nostre país,
evidencien l’aposta de la junta del Garbí per l’actualitat que interessa i pel cinema
sensible i intel·ligent. Gràcies a això, a la programació d’aquest quadrimestre, La
cinta blanca, la Palma d’Or de Canes 2009, un ﬁlm superior, i Un profeta, de
Jacques Audriard, el Grand Prix de la mateixa edició de Canes, un títol de referència
de l’actual temporada. I també, amb tot el sentit de l’humor, In the loop, d’Armando
Ianucci, i El primer dia de la resta de la teva vida (Le premier jour du reste de
ta vie), de Rémi Bezançon. Sense deixar mai d’interrogar el nostre temps, sigui
des de la comèdia o el drama, des de l’àmbit familiar, la política o el conjunt de la
societat, a partir d’obres amb formes suggerents, conscients que el cinema, a més
d’entreteniment intel·ligent és també un art. I és que el Cineclub Garbí, sempre en
mans de gent jove, segueix la seva tradició de plantar cara i mantenir-se dret malgrat
la doble gran crisi col·lectiva: la de la minva d’espectadors als cines -i la pèrdua de
tot una generació per a l’audiovisual a gran pantalla- i la crisi econòmica general que
estem patint. Per això en celebrem 40 anys i que per molts anys!
Salvador Montalt
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AVUI AL CINECLUB
Més que parlar-vos de l’època en què vaig estar directament compromès amb el cineclub,
a través d’una Junta formada per una colla de persones excel·lents, voldria reﬂexionar sobre el meu avui, que és ben comú al de la majoria d’”usuaris” del cineclub.

Resulta que m’arriba, en dues tongades (una excel·lent adaptació als nous temps que l’actual Junta s’ha empescat, ja que abans es programava tot d’una tirada, d’octubre a maig),
una programació de pel·lícules com no n’hi ha en tota la comarca. Una programació feta
amb criteris propis, no subjecte a cap altra consideració que al criteri dels membres de la
Junta. Una programació variada temàticamemt i cinematogràﬁcament.
Resulta que jo me la miro i decideixo anar al cine. En el meu cas, camino cinc minuts (sort
que tinc) però vaja, des de qualsevol lloc de la nostra àrea d’inﬂuència, anar al cineclub
què pot representar? Quinze minuts? Vint minuts com a molt? Per veure el cine que ens
agrada, si no fos pel cineclub, on hauríem d’anar? A Barcelona? A Girona? I al cine em
trobo amb vells i nous amics amb qui comparteixo una estona de bon cine. I després, si hi
ha ganes, anem a prendre alguna cosa i discutir o no de la pel·lícula.

Potser em direu per què us explico això, que és tan simple. Però per a mi no ho és: el cineclub ha aconseguit, encara aconsegueix, que a Malgrat es pugui veure bon cine malgrat
molts malgrats. Malgrat els tòpics, que segurament encara deuen perdurar. Malgrat totes
les diﬁcultats d’una societat cada cop més “funcionarilitzada”, on cada cop sembla que hi
ha menys marge per a la gent que fa les coses sense cobrar ni un euro. Malgrat el canvi
d’hàbits, malgrat la crisi o les crisis de tota mena, malgrat els alts i baixos....

Amb el necessari suport municipal, com no hauria de poder ser d’una altra manera, a Malgrat
i comarca encara podem veure bon cine, com hem fet als darrers 40 anys (bé, deixeu-me
reivindicar els quaranta-dos anys, des d’aquell 26 de novembre de 1968, quan algú es va
empescar de projectar Los Olvidados de Luis Buñuel). I des d’aleshores que no s’ha parat.
Felicitats i ànims! Felicitats per aquests quaranta-dos anys i per mantenir encesa la ﬂama.
Mantenir-la, costa; però si s’apaga, aleshores serà ben difícil que es torni a encendre. Ens
veiem al Cineclub!

Josep Maria Crosas

REGNE UNIT, 2009.
Direcció:
Armando Iannucci.
Guió:
Armando Iannucci,
Jesse Armstrong, Simon
Blackwell i Tony Roche.

IN THE LOOP
Divendres 12 de març a les 22.30h.
El president dels Estats Units i el primer ministre britànic decideixen envair un país de l’Orient Mitjà. I, en aquesta ocasió, prometen ser ràpids. La decisió rebrà l’inesperat suport d’un alt càrrec del
govern britànic, que, per error, farà unes declaracions en aquest sentit en horari de màxima audiència en una important cadena de televisió. La desafortunada intervenció serà utilitzada per uns i
altres, favorables i contraris a l’operació militar, en la seva particular guerra.
In the loop és un dels ﬁlms més divertits i originals de l’any, pur enginy i mala baba. Una farsa
política que podria recordar a les grans sèries de televisió com Sí, Ministre o El ala oeste de la
Casablanca, per com ens introdueix a les entranyes dels governs i dels seus mecanismes de funcionament. Com en tota bona sàtira, però, el director aconsegueix transmetre la incòmode sensació
que darrere dels riures, hi podem trobar un reﬂex molt més real del que ens agradaria, del que
succeeix realment a la política internacional. A més, té l’encert d’enganxar l’espectador gràcies a
un ritme molt alt, un bon guió i uns diàlegs mordaços.
ARMANDO IANUCCI va néixer a Glasgow el 1963. Té una llarga experiència com a guionista i
productor en el món de la televisió britànica. In the Loop és el seu primer ﬁlm, i adapta una de les
seves sèries més brillants, The thick of it.

Música:
Adem Ilhan i
Elysian Quartet.
Fotograﬁa:
Jamie Cairney.
Muntatge:
Anthony Boys i
Billy Sneddon.
Producció:
Kevin Loader
i Adam Tandy.
Intèrprets:
Peter Capaldi (Malcolm
Tucker), Tom Hollander
(Simon Foster), James
Gandolﬁni (general George Miller), Mimi Kennedy
(Karen Clark), Paul Higgins
(Jamie MacDonald), Gina
Mckee (Judy), Steve Coogan
(Paul), Chris Addison (Toby),
Anna Chlumsky (Liza).
Durada: 106 min.

ESTAT ESPANYOL,
2009
Direcció:
Isaki Lacuesta.
Guió:
Isaki Lacuesta
i Isabel Campo.
Música:
Gerard Gil.
Fotograﬁa:
Diego Dussuel.
Muntatge:
Domi Parra.
Producció:
Xavier Atance.
Intèrprets:
Daniel Fanego (Martín),
Arturo Goetz (Raúl),
Leonor Manso (Andrea),
Maria Fiorentino (Vicky),
Juana Hidalgo (Luisa),
Bárbara Lennie (Silvia),
Nazareno Casero (Pablo).
Durada: 104 min.

LOS CONDENADOS
Divendres 26 de març a les 22.30h.
PRESENTACIÓ I COL·LOQUI D’ISAKI LACUESTA, DIRECTOR DE LOS CONDENADOS
Dos exguerrillers, Martín i Raúl, es retrobaran després de 30 anys en una excavació il·legal per buscar el cos d’un tercer company desaparegut, Ezequiel. Els acompanyen els més propers a Ezequiel:
la seva vídua, Andrea; la seva anciana mare, Luisa; la seva companya de captiveri, Vicky, i Pablo, ﬁll
d’aquesta. Obligats a conviure durant diversos dies, els vells amics comprovaran com la seva forma
d’entendre el món ha canviat molt des de llavors, i la tensió anirà en augment.
Isaki Lacuesta, un creador brillant i multidisciplinari, s’ha endinsat obertament en el terreny de la
ﬁcció amb una exploració arriscada i desassossegant en el passat revolucionari. Prenent com a base
un text de Joseph Conrad, posa sobre la taula el debat sobre les lluites armades, sobretot quines
són les motivacions que fan que la gent iniciï un conﬂicte armat. Tot i ser un tema espinós, Lacuesta
ho tracta amb molt de tacte, compromís i intel·ligència. Los condenados està esplèndidament rodada amb algun moment (com dos increïbles plans seqüències) per treure’s el barret. Lacuesta fuig de
l’espectacle gratuït en aquesta intimista i indispensable pel·lícula.
ISAKI LACUESTA va néixer a Girona el 1975. Va debutar amb Cravan vs Cravan (2002), un sorprenent documental que va ser premiat en diferents festivals. El 2006 va tornar amb una magníﬁca
pel·lícula La leyenda del tiempo, també de format documental.

FRANÇA, 2008
Títol original:
Le premier jour du
reste de ta vie.
Dirección i guió:
Rémi Bezançon.

EL PRIMER DÍA DEL
RESTO DE TU VIDA
Divendres 9 d’abril a les 22.30h.
Jeanne Marie-Jeanne, una dona en plena crisi dels 50, i Robert, un taxista una mica rebel, formen un matrimoni fora del que és comú. En els últims anys, estan tenint problemes amb els seus
ﬁlls: Albert creu que ja és hora d’independitzar-se, Fleur és una adolescent que pensa a perdre
la seva virginitat i Raphaël, un tipus immadur que viu immers en les seves fantasies amoroses.
Durant les seves vides, tots els membres d’aquesta família viuran un dia decisiu que marcarà la
resta de les seves vides.
El primer día del resto de tu vida aconsegueix una personalitat pròpia dintre de les pel·lícules de
gènere familiar. A partir de cinc històries que es podrien veure com a cinc curts independents
aconsegueix una visió unitària del concepte de família i una reﬂexió sobre les diferents etapes
de la vida. No s’estalvia la crueltat que pot amagar la realitat, però sempre s’hi contraposa el
grau de tendresa suﬁcient per aconseguir el punt mitjà entre la tragèdia i la comèdia. Aquesta
pel·lícula, guanyadora de tres Cesars del Cine Francès l’any 2009, destil·la drama, passió, humor,
però sobretot sentiment.
RÉMI BEZANÇON va néixer el 1971 a Paris. Va debutar l’any 2005 amb la pel·lícula Ma vie en
l’air. El primer día del resto de tu vida és el seu segon ﬁlm amb el qual ha obtingut un gran èxit
de públic i crítica.

Música:
Sinclair.
Fotograﬁa:
Antoine Monod.
Muntatge:
Sophie Reine.
Producció:
Isabelle Grellat, Eric
Altmayer i Nicolas
Altmayer.
Intèrprets:
Jacques Gamblin (Robert),
Zabou Breitman (MarieJeanne), Déborah François
(Fleur), Marc-André
Grondin (Raphäel), Pio
Marmaï (Albert), Roger
Dumas (Pierre), Cécile
Cassel (Prune), Stanley
Weber (Éric), Sarah CohenHadria (Clara), Camille
Pazzis (Moïra).
Durada: 114 min.

ESTAT ESPANYOL,
2009
Direcció:
Mar Coll.
Guió:
Mar Coll i
Valentina Viso.
Música:
Maikmaier.
Fotograﬁa:
Neus Ollé.
Muntatge:
Elena Ruiz.
Producció:
Sergi Casamitjana, Aintza
Serra i Lita Roig.
Intèrprets:
Nausicaa Bonnín (Léa),
Eduard Fernández (Josep
Maria), Philippine LeroyBeaulieu (Jöelle), Francesc
Orella (Toni), Ramón
Fontserè (Pere), Aida Oset
(Mar), Artur Busquets (Pau),
Amalia Sancho (Virginia),
Isabel Rocatti (Montse),
María Ribera (Laia).
Durada: 86 min.

TRES DIES AMB LA FAMÍLIA
Divendres 23 d’abril a les 22.30h.
Léa ha de viatjar ràpidament a Girona on el seu avi acaba de morir. Allà l’espera tota la família
a la qual gairebé no ha vist des que, anys enrere, se’n va anar a viure a l’estranger. La mort
del patriarca dels Vich i Carbó és l’excusa perfecta per forçar la convivència entre els seus descendents. Els tres dies que dura el velatori, la missa i l’enterrament seran un bon moment per
observar aquest joc d’aparences de la família.
Estem davant d’un nou fruit de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i de l’òpera prima de la seva directora, Mar Coll. Tot i ser el seu primer treball, Mar Coll
demostra el seu talent amb un fruit madur, exemplar i saborós, ﬁns i tot en la seva tristesa i
pessimisme. La complexa senzillesa de Tres dies amb la família es beneﬁcia de l’elegant mirada
de la realitzadora, que sap arrencar moments de gran veracitat i emotivitat sense estridències,
gràcies també a la solvència d’un repartiment encapçalat per Eduard Fernàndez i Nausicaa Bonnin. Una gens menyspreable targeta de presentació que és portadora també de bones notícies
sobre la producció de cinema en català.
MAR COLL va néixer a Barcelona l’any 1981. Als 18 anys va començar a estudiar a l’ESCAC. Tres
dies amb la família és la seva aplaudida òpera prima amb la qual ha obtingut un extens reconeixement.

FRANÇA, 2009
Títol original:
Un prophète.
Direcció:
Jacques Audiard.

UN PROFETA
Divendres 7 de maig a les 22.30h.
El jove àrab de 19 anys Malik El Djebena ingressa a la presó per complir una pena de 6 anys. Engarjolat, sembla molt més fràgil que els altres presos. Arraconat pel cap de la banda de corsos que
domina la presó, li encomanen una sèrie de missions que haurà de complir per fer-se més fort i
guanyar-se la conﬁança del líder. Però Malik és valent i aprèn ràpid, i aviat s’atreveix a fer els seus
propis plans.
Juntament amb La cinta blanca de Michael Haneke, Un Profeta ha estat un altre dels ﬁlms de l’any.
La pel·lícula s’ha endut la majoria de guardons i elogis d’allà on s’ha projectat: Gran Premi del Jurat
al Festival de Canes, Premi Excel·lència de l’Acadèmia del cine europeu o 9 guardons en els premis
Cesar. El francès Jacques Audiard recupera el cinema de presons, per rodar d’una manera clàssica
i magistral aquest relat iniciàtic d’un personatge que haurà d’aprendre, adaptar-se i fer-se com a
persona per arribar a la meta. El cineasta, demostra una narrativa excel·lent, i no es deixa emportar
en cap moment pel sentimentalisme de la història. Destaquem també l’ús especial magníﬁc de la
música i el treball esplèndid dels seus actors. Un profeta, un títol indispensable d’enguany.
JACQUES AUDIARD va néixer a París el 1952. És un cineasta poc reconegut al nostre país, però conﬁrma que és un dels valors més sòlids del cinema europeu. Entre la seva obra destaquen Un heroe
muy discreto (1996) i De latir, mi corazón se ha parado (2005).

Guió:
Jacques Audiard i
Thomas Bidegain; basat
en un argument d’Abdel
Raouf Dafri i Nicolas
Peufaillit.
Música:
Alexandre Desplat.
Fotograﬁa:
Stéphane Fontaine.
Muntatge:
Juliette Welﬂing.
Producció:
Martine Cassinelli.
Intèrprets:
Tahar Rahim (Malik), Niels
Arestrup (César Luciani),
Adel Bencherif (Ryad), Reda
Kateb (Jordi), Hichem Yacoubi (Reyeb), Jean-Philippe
Ricci (Vettori), Gilles Cohen,
Antoine Basler, Leïla Bekhti,
Pierre Leccia, Foued Nassah,
Jean-Emmanuel Pagni.
Durada: 154 min.

ALEMANYA,
AUSTRIA,
FRANÇA, 2009
Títol original:
Das weisse band.
Direcció i guió:
Michael Haneke.
Fotograﬁa:
Christian Berger.
Muntatge:
Monika Willi.
Producció:
Stefan Arndt, Veit Heiduschka, Margaret Menegoz i Andrea Occhipinti.
Intèrprets:
Leonie Benesch (Eva),
Josef Bierbichler (encarregat), Rainer Bock (doctor),
Christian Friedel (mestre),
Burghart Klaussner (pastor), Stefﬁ Kühnert (Anna),
Ursina Lardi (Marie Louise),
Susanne Lothar (llevadora),
Gabriela-Maria Schmeide
(Emma), Ulrich Tukur (el
baró).
Durada: 144 min.

LA CINTA BLANCA
Divendres 21 de maig a les 22.30h.
Poc temps abans d'esclatar la Primera Guerra Mundial, en un poble del nord d'Alemanya comencen a passar tot un seguit de misteriosos incidents violents. El poble està regit amb mà de ferro i
amb una jerarquia gairebé feudal pel baró, el capellà i el metge. El mestre del poble començarà
poc a poc a treure l’entrellat de tot plegat.
La cinta blanca és la nova pel·lícula d’un dels millors directors del cine actual: Michael Haneke. El
cineasta austríac, que ha anat darrere d’aquest projecte durant més de deu anys, ha rodat una
altra obra mestra en què reﬂexiona sobre l’origen de l’odi, prenent com a exemple el que podria
haver estat el principi del nazisme. Difícil de classiﬁcar, La cinta blanca, barreja el drama històric,
el suspens i el terror més angoixant magistralment aconseguit per una atmosfera asﬁxiant i una
fotograﬁa amb blanc i negre colpidora. La pel·lícula ha arrasat tant pel que fa a la crítica com als
premis cinematogràﬁcs. Entre els més destacats: millor pel·lícula als Premis de l’Acadèmia del cine
europeu i la Palma d’Or al Festival de Canes. Tants reconeixements poden sorprendre, però sens
dubte és la millor pel·lícula de l’any.
MICHAEL HANEKE va néixer el 1942 a Munic. És un dels directors europeus més reconeguts amb
grans pel·lícules com: El video de Benny (1992), Funny games (1997), La pianista (2002), El tiempo
del lobo (2003) o Caché (2005).
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www.cineclubgarbi.org
info@cineclubgarbi.org
CARNET DE SOCI DEL CINECLUB: 40 euros
CARNET DE SOCI JOVE (-21 anys): 25 euros
Aquests carnets donen accés a totes les projeccions de la temporada 2009-10
del Cineclub Garbí, llevat de les sessions que es programin com a extraordinàries.
Els carnets 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
info@cineclubgarbi.org i te’l tindrem preparat.

ABONAMENT 5x4: 18 euros

IN THE LOOP
12 de març 2010
LOS CONDENADOS
26 de març 2010
EL PRIMER DIA DEL
RESTO DE TU VIDA
9 d’abril 2010
TRES DIES AMB
LA FAMÍLIA
23 d’abril 2010
UN PROFETA
7 de maig 2010
LA CINTA BLANCA
21 de maig 2010

Pel preu de 4 sessions tens accés a 5 projeccions 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 de Malgrat de Mar (C/ Carme, 26)
Horari de les projeccions: 22.30 hores
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.

Ajuntament de
Malgrat de Mar

