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Primer quadrimestre

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.

TEMPs DE TARDOR, TEMPs
DE CINEClUB
Benvolguts socis i companys,
Temps de tardor, temps de Cineclub.

propostes que reconforten i d’altres
d’inquietants.

Enguany recuperem de nou les
programacions semestrals, així
que teniu a les vostres mans les
pel·lícules que us proposem des de
l’octubre fins al gener. Com sempre,
el nostre objectiu en la tria dels
films que projectarem al Centre
Cultural és apostar per la qualitat
cinematogràfica sense oblidar les
expectatives que tenen els nostres
espectadors. Unir aquests dos propòsits no sempre és fàcil, perquè el
cinema de qualitat pot ser clàssic,
entretingut i gratificant, però també
pot ser arriscat, incòmode, desesperant i desesperat. I, de fet, és així
com ha de ser.

La travessa dels pròxims mesos
ens depara sorpreses com la
de l’extraordinari director filipí
Brillante Mendoza o la prestigiosa
realitzadora francesa Claire Denis,
ambdós inèdits al Cineclub Garbí.
L’acidesa i el desconcert que molts
cops respira el cinema argentí,
proper a l’absurd, ens ha tornat
a captivar amb la història de El
hombre de al lado. Un film esperat
serà, n’estem segurs, l’adaptació
que el vietnamita Tran Ahn Hung ha
fet de la novel·la de Murakami Tokio
Blues. I per desgranar tan bona
collita, què millor que començar
amb dos treballs que no per propers
podem desmerèixer. Blog, un cara a
cara amb l’adolescència de la jove
directora catalana Elena Trapé, i
Mademoiselle Chambon, una petita
joia representativa del millor savoirfaire francès.

Per aquesta raó, us presentem una
sèrie de llargmetratges que en
la seva totalitat volen formar un
mosaic de possibilitats. Es tracta
d’oferir un cinema de geografia
diversa, de gèneres dispars, fet
per homes i dones, i que inclou

A gaudir-ne!

28 d’octubre del 2011
Jean és una persona senzilla: un bon fill, un bon pare i
un bon marit. Porta una vida feliç juntament amb la seva
adorable dona i el seu nen. Un bon dia, es creua al seu
camí amb la mestra del seu fill, Mademoiselle Chambon.
Una dona discreta, fascinant, d’una elegància exquisida.
Encara que procedeixen de mons molt diferents, l’evidència dels seus sentiments els desborda
MADEMOIsEllE CHAMBON ha estat una de les sorpreses
de la temporada. Una petita joia plena de sensibilitat que
segueix la tradició del millor cinema francès quan aborda
petites històries d’amor. Tot i que el punt de partida de la
pel·lícula no és gaire original, sí que ho és la manera de
plasmar la convulsió sentimental dels dos protagonistes,
narrant de manera subtil i a través de silencis i mirades
com dues persones s’enfronten als propis sentiments reprimits. La pel·lícula, que fins a cert punt pot fer pensar
en Els ponts de Madison de Clint Eastwood, reflexiona sobre el desig i les seves conseqüències.
sTÉPANE BRIZÉ va néixer el 1966 a Rennes (França). Com
a director ha rodat 4 llargmetratges, dels quals el més
conegut ha estat No estoy hecho para ser amado (2005).

MADEMOIsEllE CHAMBON
sTÉPHANE BRIZÉ | França, 2009
TíTOl ORIGINAl: Mademoiselle Chambon.
DIRECCIÓ: Stéphane Brizé. GUIÓ: Stéphane Brizé i Florence Vignon; basat
en la novel·la d’Eric Holder. PRODUCCIÓ: Milena Poylo i Gilles Sacuto.
MúsICA: Ange Ghinozzi. FOTOGRAFIA: Antoine Héberlé. MUNTATGE: Anne
Klotzç. INTèRPRETs: Vincent Lindon (Jean), Sandrine Kiberlain (Verónique
Chambon), Aure Atika (Anne-Marie), Jean-Marc Thibault (pare de Jean),
Arthur Le Houérou (Jérémy), Bruno Lochet.
DURADA: 101 min.

11 de novembre del 2011
Com demostren no poques ficcions televisives, retratar
l’adolescència és una aventura que moltes vegades desemboca en un fracàs. Sigui per extrema o edulcorada,
la representació d’aquest període de creixement respira
sovint un aire d’irrealitat. Una explicació d’aquest efecte
pot ser la inevitable distància que separa les vivències
d’un adolescent de la mirada dels adults. El gran encert
de Blog és aconseguir suprimir aquesta distància.
BlOG. La història que planteja el film, inspirada en un
fet real, és el pretext per mostrar l’univers de les protagonistes, un grup de noies de quinze anys que la directora
grava de forma quasi absent, deixant-les a soles a les
seves habitacions. Partint d’un territori tan íntim, es va
teixint una narració que barreja elements innovadors, com
les noves tecnologies, amb les qüestions que sempre han
girant al voltant de l’adolescència. El resultat final és una
pel·lícula que respira autenticitat pels quatre costats.
ElENA TRAPÉ (Barcelona, 1976) es va graduar a l’ESCAC.
El 2008 va rodar La Ruïna, la seva primera tele-movie,
nominada a millor pel·lícula per televisió als premis Gaudí
2010. Blog és el seu primer llargmetratge.

BlOG
ElENA TRAPÉ | Estat Espanyol, 2010
DIRECCIÓ: Elena Trapé. GUIÓ: Tomàs Aragay, Elena Trapé, Valentina Viso,
Arantxa Cuesta, Cristina Clemente, Aintza Serra, Jaume Cuspinera i Lluís
Segura; basat en un argument d’Elena Trapé, Tomàs Aragay i Lluís Segura.
PRODUCCIÓ: Sergi Casamitjana, Aintza Serra i Lita Roig. FOTOGRAFIA: Bet
Rourich. MUNTATGE: Liana Artigal. DIRECCIÓ ARTísTICA: Maruxa Alvar.
INTèRPRETs: Candela Antón (Marta), Anna Castillo (Bea), Lola Errando
(Maria), Sara Gómez (Sandra), Lidia Torrent (Laura), Irene Trullén (Paula),
Alada Vila (Áurea). DURADA: 90 min.

25 de novembre del 2011
Quan Toru Watanabe escolta casualment el Norwegian
Wood dels Beatles, la malenconia i la nostàlgia el fan retrocedir al seu passat com a estudiant al Tòquio de finals dels
60. Toru recorda la inestable i misteriosa Naoko, la nòvia del
seu millor amic de l’adolescència, i el suïcidi d’aquest. La
mort de l’amic distancia Toru de Naoko durant un any, fins
que es retroben a la universitat. Al cap de poc temps, Toru
s’enamora de Midori, una jove activa i decidida.
TOkIO BlUEs és l’adaptació de l’exitosa novel·la homònima del popular Haruki Murakami. L’encarregat de portar la
novel·la a la gran pantalla ha estat el director vietnamita
Tran Anh Hung, un cineasta que sempre impregna les seves
obres amb molta sensibilitat i poesia. Sense trair l’esperit
del text de Murakami, centrant-se en les reaccions emocionals dels personatges, el director aconsegueix un bonic
retrat de la joventut, de les pors i els dubtes, on la natura hi
té un paper molt present.
TRAN ANH HUNG va néixer al Vietman el 1962. Va debutar el
1993 amb El olor de la papaya verde. També és el director
de Cyclo (1995), Pleno verano (2000), i Vengo con la lluvia
(2009).

TOkIO BlUEs
TRAN ANH HUNG | Japó, 2010
TíTOl ORIGINAl: Noruwei no mori. DIRECCIÓ: Tran Anh Hung.
INTèRPRETs: Kenichi Matsuyama (Toru Watanabe), Rinko Kikuchi (Naoko),
Kiko Mizuhara (Midori), Reika Kirishima (Reiko Ishida), Kengo Kôra (Kizuki),
Eriko Hatsune (Hatsumi), Tetsuji Tamayama (Nagasawa). GUIÓ: Tran Anh
Hung; basat en la novel·la de Haruki Murakami. PRODUCCIÓ: Shinji Ogawa.
MúsICA: Jonny Greenwood. FOTOGRAFIA: Mark Lee Ping Bin.
MUNTATGE: Mario Battistel. DURADA: 90 min.

9 de desembre del 2011
Leonardo és un dissenyador industrial que viu amb la seva
família a la única casa que un famós arquitecte francès va
construir a Amèrica. Un matí, la rutina i tranquil·litat de la
seva llar es veuen afectades pel començament d’unes obres
a la casa del costat. El seu veí Víctor, personatge estrany i
extravertit, pretén fer una finestra il·legal a la paret mitjanera de casa seva amb vistes a la casa de Leonardo.
El HOMBRE DE Al lADO. Una discrepància entre veïns
serveix d’inici d’aquesta esplèndida comèdia argentina,
que sap provocar la riallada de la manera més incendiària
possible. El hombre de al lado porta a l’extrem aquest conflicte veïnal per traçar un sarcàstic retrat de les misèries de
l’espècie humana carregat d’humor negre, cinisme i ironia.
La pel·lícula ha estat una de les més premiades l’any 2010
aconseguint multitud de guardons. Part de l’èxit de la pellícula radica en el poder dels seus dos protagonistes i en
uns diàlegs delirants i plens de malícia.
MARIANO COHN I GAsTÓN DUPRAT van néixer a Buenos
Aires. Han dirigit conjuntament tres llargmetratges: Yo
presidente (2006), El artista (2008) i El hombre de al lado
(2009).

El HOMBRE DE Al lADO
MARIANO COHN I GAsTÓN DUPRAT
Argentina, 2009

TíTOl ORIGINAl: El hombre de al lado. DIRECCIÓ I FOTOGRAFIA: Mariano
Cohn i Gastón Duprat. GUIÓ: Andrés Duprat. PRODUCCIÓ: Fernando Sokolowicz. MúsICA: Sergio Pángaro. MUNTATGE: Jerónimo Carranza.
DIRECCIÓ ARTísTICA: Lola Llaneza. INTèRPRETs: Rafael Spregelburd
(Leonardo), Daniel Aráoz (Víctor), Eugenia Alonso, Inés Budassi, Loren
Acuña, Rubén Guzmán; Debora Zanolli, Eugenio Scopel, Barbara Hang.
DURADA: 103 min.

13 de gener del 2012
White Material, el títol original del film, fa referència a l’expressió despectiva “carn blanca” que s’utilitza en alguns
llocs de l’Àfrica per identificar la presència residual dels
representants del vell poder colonialista. És el cas de la protagonista del film –fenomenal Isabelle Huppert-, propietària
d’una plantació de cafè en algun lloc indeterminat del continent africà, que viu un perillós esclat de violència. Enmig
d’aquest ambient hostil trobem Maria, una europea que se
sent africana, tot i que els nadius la miren com si fos una
estranya.
UNA MUJER EN ÁFRICA. Mitjançant una narrativa el·líptica i
un enigma al bell mig de la pel·lícula (el personatge central),
el primer film estrenat a casa nostra de la prestigiosa directora francesa Claire Denis explica la història d’una ambigua
resistència individual, a causa de la ceguera, l’obcecació o la
insistència d’una utopia colonial que es dessagna mentre el
caos ho devora tot al seu pas.
ClAIRE DENIs va néixer a París però va créixer en diferents
colònies franceses de l’Àfrica. Després d’haver realitzat 14
pel·lícules, de la seva filmografia destaquen Beau travail
(1999), Trouble Every Day (2001) o L’intrús (2004).

UNA MUJER EN ÁFRICA
ClAIRE DENIs | França, 2009
TíTOl ORIGINAl: White material. DIRECCIÓN: Claire Denis.
GUIÓ: Claire Denis i Marie N’Diaye. PRODUCCIÓ: Pascal Caucheteux.
MúsICA: Stuart Staples. FOTOGRAFIA: Yves Cape. MUNTATGE: Guy Lecorne.
INTèRPRETs: Isabelle Huppert (Maria Vial), Isaach de Bankolé (boxejador),
Christopher Lambert (André Vial), Nicolas Duvauchelle (Manuel Vial),
William Nadylam (alcalde).
DURADA: 106 min.

27 de GENER del 2012
Dues dones grans pateixen les conseqüències d’un crim
que involucra els seus néts respectius: l’un és la víctima;
l’altre, el sospitós. Totes dues, febles i pobres, fan tot el
que poden per recollir diners enmig d’una tempesta: l’una
per l’enterrament de la víctima; l’altra, per la llibertat
sota fiança del sospitós.
lOlA és la primera pel·lícula que s’estrena al nostre país
del filipí Brillante Mendoza, un dels cineastes més prometedors del moment. Amb aquest film, Mendoza fa un excellent retrat del seu país i la seva capital, Manila, un lloc
arrasat per la pobresa, la brutícia i la corrupció. A través
d’una visió neorealista, construeix un retrat ple d’humanitat de dues àvies que han de trobar la força necessària
per ajudar qui més s’estimen: els seus néts. La pel·lícula
segueix de manera detallada i tendra els múltiples obstacles que pateixen les dues protagonistes, les quals establiran una relació plena de moments emocionants. Una de
les pel·lícules més interessants de l’any.
BRIllANTE MENDOZA és el director filipí més reconegut
internacionalment. De la seva filmografia destaquen Masahista (2005), Serbis (2008) o Kinatay (2009).

lOlA

BRIllANTE MENDOZA
Filipines i França, 2009
TíTOl ORIGINAl: Lola. DIRECCIÓ: Brillante Mendoza
GUIÓ: Linda Casimiro. PRODUCCIÓ: Ferdinand Lapuz.
MúsICA: Teresa Barrozo. FOTOGRAFIA: Odyssey Flores.
MUNTATGE: Kats Serraon.
INTèRPRETs: Anita Linda (Sepa), Rustica Carpio (Puring),
Tanya Gómez (Ditas), Jhong Hilario (Bebong), Ketchup Eusebio (Mateo).
DURADA: 110 min.

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.

