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Brandon (Michael Fassbender) és un
novaiorquès adicte al sexe. Es passa
el dia consumint pornografia en línia
i mantenint relacions sexuals amb
prostitutes de Manhattan. De mica
en mica anirà entrant en una espiral
d’autodestrucció de la que li resultarà molt difícil, quasi impossible,
escapar.
Poques pel·lícules amb ambició
comercial s’atreveixen a transitar els
viaranys per on l’aclamat director de
Hunger ens porta a passejar amb la
seva controvertida nova pel·lícula:
Shame. Dirigida per Steve McQueen
i interpretada per uns Michael Fassbender –l’actor del moment– i Carey
Mulligan –la noia de Drive, un dels
“hits” de la temporada passada– en
estat de gràcia, la pel·lícula ens submergeix en el submón d’un addicte
al sexe. Una proposta intensament
pertorbadora. Un dels títols de l’any.
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Una cartera robada i recuperada obre
les portes a una aventura romàntica
plena d’entrebancs i equívocs. Això
és en resum Las malas hierbas,
l’última pel·lícula del nonagenari Alain
Resnais, que va obtenir el premi especial del Jurat al Festival de Canes.
Alain Resnais és un dels cineastes
fonamentals de la història del cinema.
Un director que pel·lícula rere pel·
lícula ha anat reinventant-se. Els seus
detractors li retreuen que a la recta
final de la seva filmografia posi el seu
talent al servei de comèdies aparentment lleugeres, amb un punt fins i
tot frívol, però els seus admiradors
li agraeixen que malgrat tot mai no
hagi renunciat a certa experimentació
formal. Als seus 90 anys, Resnais
segueix fent un cinema per a paladars
exquisits: divertit, juganer, profund i
formalment arriscat. Un altre 10 pel
director d’On connaît la chanson.

Tot i haver-se quedat sense feina, en
Michel és feliç amb la Marie-Claire.
Fa 30 anys que s’estimen. Els seus
fills i els seus néts els mimen. Tenen
molt bons amics. Estan orgullosos de
les seves lluites polítiques i sindicals.
Però tota aquesta felicitat es farà
miques el dia que dos homes armats
els agredeixen i els prenen els anells
de casament i les targetes de crèdit.
Amb Las nieves del Kilimanjaro ens
retrobem amb un vell conegut del
cineclub: Robert Guédiguian. I potser
no us ho creureu, però per més que
hagin passat els anys, el director de
Marius y Jeannette segueix fidel a la
seva manera d’entendre el cinema:
social, honesta, amb un punt d’humor
i sobretot molt d’humanisme. Las
nieves del Kilimanjaro té un to de faula,
gairebé de pel·lícula de Frank Capra.
Una pel·lícula càlida que ens fa reflexionar sobre els temps que estem vivint.
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Versió lliure del popular conte dels
germans Grimm, en aquesta ocasió
ambientat a l’Espanya dels anys 20.
Blancaneu és Carmen, una jove amb
una infància turmentada per la seva
terrible madrastra. Després de fugir del
seu passat, comença un apassionant
viatge acompanyada dels seus nous
amics: una colla de nans... toreros.
Una de les pel·lícules del moment: la
personal i originalíssima adaptació de
Blancaneu, el clàssic que Pablo Berger –director de Torremolinos 73– ha
trigat prop d’una dècada a transformar
en una sorprenent pel·lícula silent ambientada en el món del toreig. Si l’any
passat us proposàvem un homenatge
al cinema silent amb The Artist, aquesta és el torn de deixar-se arrossegar
pel torrent de referències que inspiren
les imatges de Blancanieves que barreja hàbilment els referents més elevats
amb la cultura més popular.

CUMBRES
BORRASCOSAS
Andrea Arnold. REGNE UNIT, 2011

Divendres 18 gener 2013
a les 22.30 hores
Direcció: Andrea Arnold. Guió: Olivia Hetreed;
basat en la novel·la d’Emily Brontë. Fotografia:
Robbie Ryan. Muntatge: Nicolas Chaudeurge.
Intèrprets: Kaya Scodelario (Catherine Earnshaw), James Howson (Heathcliff), Nichola
Burley (Isabella Linton). Durada: 128 min.

Un granger de Yorkshire viatja a
Liverpool i adopta un noi orfe que
troba pels carrers. L’acull a casa com
un membre més de la família, però
el jove acabarà forjant una obsessiva
relació amb la filla del granger. Nova
versió cinematogràfica de la ja clàssica novel·la dramàtica d’Emily Brontë.
Allò que en mans d’un director més
convencional hagués fàcilment esdevingut l’enèsima adaptació cinematogràfica d’un clàssic de la literatura
anglesa és tota una altra cosa quan
cau en mans d’Andrea Arnold. La
directora (enemiga declarada de les
adaptacions literaries) fuig dels tòpics
de l’academicisme més tronat per
brindar-nos una pel·lícula radicalment
moderna –i potser per això estranyament fidel a la innovadora novel·la
d’Emily Brontë–, fascinant, visualment aclaparadora i fins i tot hipnòtica. Una meravella per descobrir.

Bachir Lazhar, de 55 anys i origen
argelí, és contractat com a substitut
d’un mestre de primària mort en
tràgiques circumstàncies en una
escola de Mont-real. El carisma i la
particular forma d’ensenyar d’aquest
professor seran bàsiques per tirar
endavant el curs i canviar la vida dels
seus joves alumnes.
Seguint l’estela d’Hoy empieza todo
de Bertrand Tavernier, Ser y tener de
Nicolas Philibert i més recentment La
clase de Laurent Cantet, programem
aquesta sensible pel·lícula quebequesa que relata l’estreta relació que
s’estableix entre un mestre i els seus
alumnes. Profesor Lazhar és una
obra directa, que arriba al cor sense
fer trampes, honestament. Potser per
això ha arrencat somriures i llàgrimes
allà on s’ha projectat. Una pel·lícula
esplèndida i commovedora que
esperem que us arribi al cor.

PROFESOR
LAZHAR
Philippe Falardeau. QUEBEC, 2011

Divendres 1 de febrer
a les 22.30 hores
Direcció guió: Philippe Falardeau. Música:
Martin Léon. Fotografia: Ronald Plante.
Muntatge: Stéphane Lafleur. Intèrprets:
Mohamed Fellag (Bachir Lazhar), Sophie
Nélisse (Alice), Émilien Néron (Simon),
Brigitte Poupart (Claire). Durada: 94 min.

El petit garbí
pIraTeS!
Dissabte 08 desembre.17.00 hores
Diumenge 09 desembre.11.30 hores
L’entusiasta però maldestre Capità Pirata, mal·
grat haver tingut poc èxit en les seves aventures
a alta mar, somia aconseguir el Premi Pirata de
l’Any.
Pirates! suposa un compendi de l’estil dels
creadors de Chicken Run o Wallace & Gromit:
històries tronades, plenes d’humor, personatges

UN GaT a parÍS
Diumenge 16 desembre.17.00 hores

Diumenge 16 desembre.19.00 hores
En Dino és un gat que té una doble vida: de dia viu
amb la Zoé, filla d’una comissària de policia, i de
nit és còmplice de Nico, un lladre de guant blanc.
Aquesta joia de l’animació està carregada de
referències cinematogràfiques, amb sublims
escenes de persecució i una estètica inspirada
en pintors com Modigliani, Vermeer o Hockney.

TintÍn i el secret
de l’Unicorn
Dilluns 26 desembre.18.00 hores
Tintín es veurà involucrat en una fantàstica aventura arran de l’adquisició de la maqueta d’un vaixell anomenat “L’Unicorn”.
Espectacular versió d’animació del personatge
de comic ideat per Hergé a càrrec de Steven
Spielberg (director) i Peter Jackson (productor).

Lloc de les sessions: Centre cultural de Malgrat de Mar (C/ Carme, 26)
Horari de les projeccions: 22.30 hores (excepte indicades)
Les pel·lícules seran projectades en versió original amb subtítols. Les
pel·lícules infantils seran projectades en versió doblada en català.
El Cineclub Garbí es reserva el dret a modificar i/o canviar les
pel·lícules de la temporada si alguna causa major ho fes necessari.
CarNeT de SoCI deL CINeCLUB: 45 €

aBoNameNT 5x4: 22 €

CarNeT de SoCI JoVe (-21 anys): 25 €

eNTrada No SoCI: 5,5 €

www.cineclubgarbi.cat

Patrocinador tecnològic:

info@cineclubgarbi.cat

facebook.com/cineclubgarbi | twitter.com/cineclubgarbi

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

