CINECLUB GARBÍ
MALGRAT DE MAR | Temporada 2010 - 2011

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 2011 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
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.

Divendres 14 de gener a les 22.30h

TARD PERÒ AMB GANES
Benvolguts socis i companys,
Comencem l’any amb la feliç notícia del
retorn del Cineclub Garbí. Després d’una
tardor en què hem estat absents, estem
contents de poder anunciar-vos l’inici d’una
nova temporada. Cal dir que aquest tard
retorn, ja en ple 2011, es deu bàsicament
a l’escàs nombre de voluntaris que estan
en actiu a la junta, així que aprofitem per
fer una crida als socis i amics del Cineclub
perquè s’integrin en una entitat col·lectiva
que sempre necessita sang nova per créixer
de nou.
Aquest any el que us presentem és, doncs,
un cicle únic: des del gener fins al maig,
projectarem una cuidada selecció de
pel·lícules escollida especialment per als
amants del Cineclub. Segur que cadascú de

vosaltres pot recordar com, a les fosques
i en silenci, s’ha emocionat amb alguna
pel·lícula de les moltíssimes que s’han
projectat al Centre Cultural de Malgrat.
Apel·lem, doncs, a la intensitat d’aquest
record i us convidem a venir de nou a viure
unes històries on persones, animals i déus
ens transportaran a realitats que se situen
més enllà de la nostra experiència.
Durant aquest hivern i la pròxima primavera,
el Cineclub projectarà unes pel·lícules
d’aquelles que, quan surts de la sala, saps
que no tenen preu i dónes gràcies de no
haver-te quedat a casa. Mai una foscor –la
de la sala quan s’apaguen els llums- haurà
semblat tan càlida. I quina recança el moment que s’encenen els llums en aquell món
de pel·lícula construït a base de fotogrames!

LONDON RIVER
RACHID BOUCHAREB | Regne Unit i França 2009
El 7 de juliol de 2005, Londres va patir els atemptats terroristes més sagnants de
la seva història. Enmig de la tragèdia, la senyora Sommers, una mestressa de casa
profundament religiosa que viu en una illa del Canal de la Mànega, i Ousmane, un musulmà resident a França, es coneixeran per atzar mentre deambulen pels carrers de
Londres a la recerca d’informació dels seus fills, dels quals no tenen notícies des del
dia de l’atemptat. Units en els moments d’angoixa, els dos desconeguts descobriran
que els seus dos fills s’estimaven més enllà del color de la pell.

DIRECCIÓ: Rachid Bouchareb.
GUIÓ: Rachid Bouchareb, Olivier Lorelle i Zoé Galeron.
PRODUCCIÓ: Jean Bréhat, Bertrand Faivre i Matthieu de Braconier.
MÚSICA: Armand Amar. FOTOGRAFIA: Jérôme Alméras.
Muntatge: Yannick Kergoat.
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Jean Marc Tran Tan Bâ.
INTÈRPRETS: Brenda Blethyn, Sotigui Kouyaté, Roschdy Zem,
Sami Bouajila, Bernard Blancan, Marc Bayliss, Gareth Randall,
Aurelie Eltvedt, Francis Magee, Mathieu Schiffman.
DURADA: 90 min.

Poques pel·lícules han sabut tractar el drama del terrorisme islàmic. Però LONDON
RIVER ho sap fer amb delicadesa i honestedat, gràcies al bon fer del seu director,
RACHID BOUCHAREB, autor d’obres crítiques i punyents com Little Senegal o Días
de gloria. Rodada amb simplicitat i narrada sense caure en la sensibleria ni propaganda, LONDON RIVER esdevé una proposta estimulant gràcies també a l’excel·lent
interpretació de la parella protagonista. No us perdeu aquesta pel·lícula, que tracta en
definitiva de l’amor, l’esperança, la vulnerabilitat, i, sobretot, de l’escalf humà.

Divendres 28 de gener a les 22.30h.

COPIA CERTIFICADA
ABBAS KIAROSTAMI | Itàlia i França, 2010
Aquesta és la història d’una trobada entre un home i una dona en un petit poble italià
al sud de la Toscana. L’home és un escriptor britànic que acaba de pronunciar una
conferència. La dona, francesa, té una galeria d’art. La pel·lícula ens explica les hores
que passen junts.

TÍTOL ORIGINAL: Copie conforme.
DIRECCIÓ I GUIÓ: Abbas Kiarostami.
PRODUCCIÓ: Marin Karmitz, Nathanaël Karmitz,
Charles Gillibert i Angelo Barbagallo.
FOTOGRAFIA: Luca Bigazzi. MUNTATGE: Bahman Kiarostami.
INTÈRPRETS: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude
Carrière, Agathe Natanson, Adrian Moore, Angelo Barbagallo, Andrea
Laurenzi, Filippo Troiano, Manuela Balsimelli.
DURADA: 106 min.

Divendres 11 de febrer a les 22.30h.

Després d’uns anys en què semblava que un autor tan indispensable com ABBAS
KIAROSTAMI havia desaparegut, per fi ens ha arribat la seva nova obra. En aquesta
ocasió el cineasta iranià, autor entre altres de ¿Dónde está la casa de mi amigo?, A
través de los olivos o El sabor de las cerezas, ha rodat una pel·lícula més accessible
que de costum, de producció francesa i protagonitzada per Juliette Binoche.
COPIA CERTIFICADA és una pel·lícula complexa que tracta molts temes, des d’una
profunda reflexió sobre l’art (sobre si una còpia pot ser tan bella com l’original), fins
a un drama més o menys romàntic. Sobre COPIA CERTIFICADA s’ha parlat d’uns
quants referents, com Te querré siempre, de Rossellini, o Antes del amanecer, de
Richard Linklater. La pel·lícula s’allunya de l’aridesa habitual de Kiarostami i atrapa
amb unes bellíssimes imatges.

THE COVE
LOUIE PSIHOYOS | EUA, 2009
THE COVE narra l’aventura d’un grup d’activistes que s’embarquen en una missió
perillosa per revelar al món la matança sistemàtica de dofins que es produeix en un
petit poble del Japó. Qualsevol persona amb càmera de fotos o de vídeo que s’acosta
a la petita platja on es maten els animals és fortament coaccionat pels pescadors i la
policia del poble. Per això, els activistes han d’idear un pla per desemmascarar uns
fets que no podien seguir ocults.

DIRECCIÓ: Louie Psihoyos. GUIÓ: Mark Monroe.
PRODUCCIÓ: Paula DuPré Pesman i Fisher Stevens.
MÚSICA: J. Ralph. FOTOGRAFIA: Brook Aitken.
MUNTATGE: Geoffrey Richman
INTÈRPRETS: Joe Chisholm, Mandy-Rae Cruikshank,
Charles Hambleton, Kirk Krack, Richard O’Barry,
Hayden Panettiere, Isabel Lucas, John Potter, Louie Psihoyos.
DURADA: 92 min.

THE COVE és un documental valent i persistent, un exercici d’espionatge real que
enriqueix el gènere usant mecanismes del cine d’aventura i thriller. La pel·lícula ha
estat guardonada amb multitud de premis, entre ells l’Òscar al millor documental
del 2009. Dirigida per LOUIS PSIHOYOS, antic fotògraf del National Geographic,
i liderada per Ricard O’Barry, que va ser l’entrenador i cuidador del dofí Flipper de
l’antiga sèrie de televisió i que s’ha convertit en el major activista a favor dels dofins,
THE COVE és un dels documentals més impactants dels darrers anys.

Divendres 25 de febrer a les 22.30h.

NOTHING PERSONAL
URSZULA ANTONIAK | Irlanda i Holanda, 2009
Una noia holandesa decideix trencar amb tot i amb tothom i fugir del seu país per
recórrer en soledat els camins irlandesos. Pel camí, però, troba un home madur que
viu sol en una casa allunyada en una illa meravellosa. La seva convivència es veurà
condicionada per l’enfrontament de caràcters, però mentre l’home li ofereix feina a
canvi de menjar, ella ho accepta a canvi que en la relació no hi hagi res de ‘personal’.
El tracte, però, perilla tan bon punt comencen a sentir curiositat l’un per l’altre.

DIRECCIÓ I GUIÓ: Urszula Antoniak.
PRODUCCIÓ: Reinier Selen i Edwin Van Meurs.
MÚSICA: Ethan Rose. FOTOGRAFIA: Daniel Bouquet.
MUNTATGE: Nathalie Alonso Casable.
INTÈRPRETS: Stephen Rea (Martin), Lotte Verbeek (Anne).
DURADA: 85 min.

Divendres 11 de març a les 22.30h.

L’opera prima d’URSULA ANTONIAK és una petita joia que ha seduït en tots els
festivals cinematogràfics internacionals on s’ha exhibit. NOTHING PERSONAL és un
retrat intimista i concís sobre la soledat de dos personatges tocats per un dolor que
no coneixem. Destaquen per sobre de tot les interpretacions dels dos actors del film,
que es complementen perfectament l’un a l’altre, i els magnífics i solitaris paisatges
d’Irlanda, que es converteixen en el tercer protagonista de la pel·lícula. Cuidant els
detalls més petits, la cineasta holandesa aconsegueix explicar-nos una preciosa
història d’amor.

AJAMI
SCANDAR COPTI I YARON SHANI | Israel i Alemanya, 2009
Una sèrie de personatges s’entrecreuen al voltant del barri d’Ajami, a Jaffa, Israel.
Omar i Malek es veuen immersos en un tripijoc de drogues per pura necessitat econòmica. El primer pretén pagar a un clan de beduïns perquè el protegeixin d’una cadena
de venjances que l’amenacen a ell i la seva família. El segon ha de pagar l’hospital a
la seva mare malalta. Per altra banda, Dando és un pare de família i policia jueu que
ha perdut el seu germà en mans de combatents palestins.

DIRECCIÓ, GUIÓ I MUNTATGE: Scandar Copti i Yaron Shani.
PRODUCCIÓ: Moshe Danon iy Thanassis Karathanos.
MÚSICA: Rabiah Buchari. FOTOGRAFIA: Boaz Yehonatan Yaacov.
INTÈRPRETS: Shahir Kabaha, Ibrahim Frege, Fouad Habash,
Youssef Sahwani, Ranin Karim, Eran Naim, Scandar Copti,
Elias Sabah, Hilal Kabob, Nisrin Rihan.
DURADA: 120 min.

AJAMI és un film dirigit per un palestí i un jueu. El resultat s’allunya, doncs, de
maniqueismes i presenta una història coral marcada per la convivència, pacífica
i violenta, de les diferents comunitats. Amb un aire proper a la sèrie The Wire, la
pel·lícula utilitza diferents punts de vista per explicar el clímax del relat. Una aposta
dels directors, que semblen afirmar així la impossibilitat d’explicar la realitat del barri
mitjançant un sol narrador sense falsejar la veritat.

Divendres 25 de març a les 22.30h.
Dissabte 26 de març a les 22.00h.

PA NEGRE
AGUSTÍ VILLARONGA | Estat espanyol, 2010
En els anys durs de la postguerra rural a Catalunya, l’Andreu, un nen que pertany al
bàndol dels perdedors, troba un dia al bosc els cadàvers d’un home i el seu fill. Les
autoritats volen carregar-li les morts al seu pare, però ell, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui els va matar. En aquest recorregut, es produeix en l’Andreu el despertar d’una
consciència moral front un món d’adults alimentat per les mentides. Per sobreviure,
traeix les seves pròpies arrels i acaba descobrint el monstre que habita en ell.

DIRECCIÓ: Agustí Villaronga.
GUIÓ: Agustí Villaronga; basat en la novel·la d’Emili Teixidor.
PRODUCCIÓ: Isona Passola. MÚSICA: José Manuel Pagán.
FOTOGRAFIA: Antonio Riestra. MUNTATGE: Raúl Román.
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Ana Alvargonzález.
INTÈRPRETS: Francesc Colomer, Marina Comas, Nora Navas,
Roger Casamajor, Lluïsa Castell, Marina Gatell, Laia Marull,
Eduard Fernández, Sergi López.
DURADA: 108 min.

Divendres 8 d’abril a les 22.30h.

Amb PA NEGRE, AGUSTÍ VILLARONGA torna a demostrar el seu mestratge com ja
ho havia fet amb cintes com El mar o Aro Tolbukhin. Recolzat per una àmplia producció al darrere i partint de l’univers literari d’Emili Teixidor, el director mallorquí narra
una història fascinant on la misèria material, però sobretot moral, és l’única herència
que sobreviu a una guerra bruta. Sense maniqueismes, la cinta se centra en les interioritats fosques dels personatges, però amb aquella fascinació pel mal que sempre
està present en la mirada de Villaronga. L’ambientació i el treball interpretatiu són
d’una qualitat extraordinària, molt allunyades de la mitja que impera al cine espanyol.

FISH TANK
ANDREA ARNOLD | Regne Unit, 2009
FISH TANK és la història de la Mia, una jove adolescent de quinze anys que creix
en algun dels molts barris perifèrics que poblen les ciutats britàniques. Inadaptada
i amant del hip hop, la seva vida fa un gir el dia que apareix a casa el nou company
de la seva mare. Amb una narració trepidant, la pel·lícula aconsegueix transmetre la
vitalitat d’una noia enfrontada al món i que es veu atrapada, com indica el títol, en
una peixera.

DIRECCIÓ I GUIÓ: Andrea Arnold.
PRODUCCIÓ: Kees Kasander i Nick Laws.
FOTOGRAFIA: Robbie Ryan. MUNTATGE: Nicolas Chaudeurge.
INTÈRPRETS: Michael Fassbender, Rebecca Griffiths,
Katie Jarvis, Sydney Mary Nash, Harry Treadaway,
Kierston Wareing.
DURADA: 124 min.

ANDREA ARNOLD ja va demostrar el seu talent en el curtmetratge Wasp, premiat
als Òscar com a millor peça curta ara fa uns anys. En el seu segon treball cinematogràfic de llarga durada, la directora continua recreant la vida als suburbis d’una forma
increïblement veraç, amb una forta presència d’actors no professionals (fenomenal
Katie Jarvis). Prenent el relleu del cinema social britànic –Ken Loach, Mike Leigh-,
Arnold el porta al seu terreny i construeix uns personatges més complexos, alhora que
deixa de banda la denúncia social més evident per aprofundir en les contradiccions
dels protagonistes.

Diumenge 17 d’abril a les 19.00 h.

CARA CREMADA
LLUÍS GALTER | Itàlia i França, 2010
Ramon Vila, conegut popularment com CARACREMADA, és recordat per ser l’últim
maqui català. Natural de Peguera, al Pirineu berguedà, va fer de la resistència armada
una manera de viure, fins i tot quan passats uns quants anys de la fi de la Guerra Civil
els dirigents anarcosindicalistes a l’exili van desestimar la lluita. Com un Sísif modern,
sol a les muntanyes i amb un enemic imbatible, Ramon Vila va continuar serrant
torres elèctriques, com si ja no tingués cap altra forma de viure.

DIRECCIÓ I GUIÓ: Lluís Galter.
PRODUCCIÓ: Paco Poch. FOTOGRAFIA: Jordi Figueras.
MUNTATGE: Juliana Montañés, Carlos Marqués i Lluís Galter.
INTÈRPRETS: Lluís Soler, Aina Calpe, Domènech Bautista,
Carles García-Llidó, Andreu Carandeli, Clara Haro,
Joan Muntal, Jesús Aymerich.
DURADA: 98 min.

Divendres 29 d’abril a les 22.30h.

El debut de Lluís Galter en el format llargmetratge és un film hipnòtic i sec que defuig
l’èpica i el ritme trepidant del que seria un biopic convencional. Malgrat la idealització
que un personatge així pot despertar entre nosaltres, el cert és que els vint anys de
lluita solitària pels boscos no van ser un encadenament d’actes heroics, sinó més
aviat un dia a dia marcat per la supervivència. La pel·lícula tracta, doncs, de captar
i recrear la vida quotidiana, el temps i l’entorn de CARACREMADA, un home tan
fascinant com indesxifrable.

UNCLE BOONME

RECUERDA SUS VIDAS PASADAS
APICHATPONG WEERASETHAKUL | Tailàndia, 2010
L’Oncle Boonmee pateix una insuficiència renal aguda i decideix acabar els seus dies
en companyia dels seus al camp. Sorprenentment els fantasmes de la seva dona
morta i del seu fill desaparegut se li apareixen i l’agafen sota les seves ales. Mentre
medita sobre els motius de la seva malaltia, Boonmee travessarà la jungla amb la
seva família fins arribar a una cova damunt d’un turó, el lloc de naixement de la seva
primera vida.
TÍTOL ORIGINAL: Loong Boonmee raleuk chat.
DIRECCIÓ I GUIÓ: Apichatpong Weerasethakul.
PRODUCCIÓ: Apichatpong Weerasethakul, Simon Field,
Keith Griffiths i Charles de Meaux.
FOTOGRAFIA: Sayombhu Mukdeeprom,
Yukontorn Mingmongkon i Charin Pengpanich.
MUNTATGE: Lee Chatametikool.
INTÈRPRETS: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas,
Sakda Kaewbuadee, Natthakarn Aphaiwonk.
DURADA: 113 min.

UNCLE BOONMEE és una de les grans estrenes del 2010. La nova pel·lícula del
tailandès APICHATPONG WEERASETHAKUL és realment fascinant. Una particular
aproximació al cine fantàstic, amb molts punts surrealistes, i a la vegada realistes.
Una experiència fascinant que requereix, això sí, la implicació de l’espectador, per no
quedar fora del joc que proposa el director. I és que estem parlant d’una pel·lícula
singular i extremadament radical, a mig camí entre el cinema experimental d’arrel
occidental i la cultura tailandesa tradicional. A la seva manera reinventa la nostra
concepció del que és el cinema. Una obra amb força tendresa sobre la vida i la mort.
Una meravella.

Divendres 13 de maig a les 22.30h.

TWO LOVERS
JAMES GRAY | EUA, 2008
Després d’un fallit intent de suïcidi, un noi turmentat torna a viure a l’apartament dels
seus pares a Brooklyn. És en aquest moment que dues dones entraran a la seva vida:
una bonica tot i que problemàtica veïna i l’encantadora filla del nou soci del seu pare.
El noi haurà de superar el dilema amorós i vital, entre l’estabilitat i l’afecte o l’amor
apassionat i tempestuós.

DIRECCIÓ: James Gray.
GUIÓ: James Gray i Richard Menello.
PRODUCCIÓ: Donna Gigliotti, James Gray i Anthony Katagas.
FOTOGRAFIA: Joaquin Baca-Asay. MUNTATGE: John Axelrad.
INTÈRPRETS: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw,
Isabella Rossellini, Elias Koteas, John Ortiz,
Moni Moshonov, Julie Budd, Bob Ari.
DURADA: 110 min.

Divendres 27 de juny a les 22.30h.

Dos anys després de la seva realització, per fi ens arriba una de les pel·lícules més
emocionants que es van estrenar l’any passat. El cineasta nord-americà JAMES
GRAY abandona el cinema negre (La noche es nuestra o La otra cara del crimen) i
s’endinsa en un torbador i bonic melodrama. TWO LOVERS està rodada a la manera
clàssica, amb una gran descripció dels personatges, i una estructura que fa que de
mica en mica et vagi atrapant aquesta història. El cineasta considera que una de les
principals influències d’aquesta obra són algunes pel·lícules de Hitchcock, com La ventana indiscreta o Vértigo, tot i que el to de Two Lovers també podria fer pensar en
algun moment en les passionals històries d’amor de Truffaut. Una excel·lent pel·lícula
que radiografia impecablement els sentiments desfermats de tres personatges.

CARANCHO
PABLO TRAPERO | Argentina, 2010
Sosa és un ‘carancho’, un advocat especialitzat en accidents de trànsit a Buenos Aires.
Gràcies a les assegurances i a la corrupció, s’aprofita sense el menor escrúpol de
les nombroses víctimes de la carretera, a costa de les quals s’enriqueixen un grapat
d’advocats i policies mafiosos. Una nit, mentre busca clients potencials, coneix Luján,
una jove metgessa que acumula guàrdies i resisteix el somni a força de drogues. La
història comença en aquest moment, al carrer, en plena nit...

DIRECCIÓ: Pablo Trapero.
Guió: Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre
i Pablo Trapero. Producció: Pablo Trapero.
Música: Lim Giong. Fotografia: Julián Apezteguía.
Muntatge: Ezequiel Borovinsky i Pablo Trapero.
INTÈRPRETS: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber,
José Luis Arias, Fabio Ronzano, Loren Acuña,
Gabriel Almirón, José Espeche.
DURADA: 107 min.

PABLO TRAPERO, un dels puntals més ferms del cinema argentí (El Bonaerense,
Leonera), torna a narrar una història carregada de realisme, però convertida en un
relat de cinema negre, en una sòrdida i violenta història de perdedors. Amb un precís
guió, ple d’elements clàssics, Trapero condueix amb mestria la càmera. Tot això, servit
per una parella protagonista en estat de gràcia: la bonica i continguda Martina Gusman, i un actor incommensurable, Ricardo Darín, que aconsegueix elevar tot allò que
interpreta. En definitiva, CARANCHO és un dels millors exercicis de cinema negre
dels darrers anys a l’alçada dels grans clàssics del film noir dels anys 40 i 50.

www.cineclubgarbi.org
info@cineclubgarbi.org
L’activitat del cineclub compta amb el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
que subvenciona parcialment la temporada. (LOGO AJUNTAMENT)

