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CINECLUB GARBÍ. TEMPORADA 2015-16
PRIMER QUADRIMESTRE

TORNEN ELS CLÀSSICS
Un any més, encetem temporada al Cineclub Garbí amb una
selecció de pel·lícules sinceres, de gran narratiu i interpretatiu i
de vocació explícitament artística. Són, les que presentem a continuació, pel·lícules d’autor, allunyades dels cànons d’estàndard
cinematogràfic a què estem massa acostumats.
Obrim i tanquem temporada amb dos films de tema similar però
concepció formal diferent: del travestisme d’Una nueva amiga als
problemes i drets de la comunitat britànica gai de Pride hi ha una
mica més que el pont de la revolució sexual. I ambdues tracten i
exposen conflictes molt més profunds. És difícil superar la profunditat de les Aguas tranquilas, la preciosa pel·lícula japonesa
sobre la proximitat de la mort, una de les més recomanables del
calendari. I és també difícil superar les metàfores sobre la banalitat de la vida d’Una paloma se poso sobre una rama a reflexionar
sobre la existència. Les metàfores són molt presents a la selecció d’aquest any, tal com demostren les fruites quotidianes de la
pel·lícula bèl·lica Mandarinas o els tocs còmics sobre la brutalitat
del conflicte basc a Negociador. Finalment, Viaje a Sils Maria ens
portarà, un cop més, a la fina línia que separa la realitat de la
ficció, utilitzant la metàfora de la interpretació en ficció.
Entremig del calendari de projeccions, aquest any la junta del
Cineclub s’enorgulleix de poder presentar un inici de cicle de cinema clàssic. Els Diumenges Clàssics, dedicats enguany al fantàstic
gènere del musical, portaran a pantalla gran i subtitulats alguns
dels títols més emblemàtics de la història del cinema. Cantando
bajo la lluvia i Dinero caído del cielo, clàssics de culte imprescindibles, seran els encarregats d’iniciar aquesta secció il·lusionant
per tots aquells amants del cinema.
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Divendres 9 D’OCTUBRE / 22 h

UNA NUEVA AMIGA
François Ozon. FRANÇA, 2014

La Claire i la Laura són dues amigues inseparables que
ho comparteixen tot. Poc abans de morir per malaltia,
la Laura fa prometre a la Claire que cuidarà del seu
marit, en David, i el seu fill nadó, quan ella no hi sigui.
Un temps després de l’enterrament, i immersa en una
depressió, la Claire visita en David i el descobreix vestit
de dona. Serà llavors quan decidirà acompanyar-lo en
el seu camí cap a l’alliberament sexual. Un camí que li
farà tornar les ganes de viure i els motius per estimar.
Títol original: Une
nouvelle amie. Direcció:
François Ozon. Guió:
François Ozon, adaptació
lliure de The new
girlfriend, de Ruth
Rendell. Fotografia:
Pascal Marti. Música:
Philippe Rombi.
Intèrprets: Romain Duris
(David / Virginia), Anaïs
Demoustier (Claire),
Raphaël Personnaz
(Gilles), Isild Le Besco
(Laura), Aurore Clément
(Liz). Durada: 105 min.

François Ozon és conegut per dues coses: el seu increïble ritme de producció cinematogràfica (dos films
per any) i el seu sobrenom de l’”Almodóvar francès”.
De la mateixa manera que va fer el director manxec a
Carne trèmula, Ozon adapta un text de Ruth Rendell
per a una pel·lícula melodramàtica que tracta sobre la
llibertat, la figura femenina i la pèrdua de les persones
estimades. I ho barreja tot a un ritme de provocació
tendenciosa i trapella que ha dividit la crítica europea.
Aquesta subtil comèdia francesa destaca per la seva
polèmica frescor però també per unes actuacions
exquisites, que serveixen per què un director en boca
de tots desplegui el seu art rupturista i salvatge.
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Divendres 23 D’OCTUBRE / 22 h

MANDARINAS
Zaza Urushadze. EstÒnia, 2013

Abjasia, 1990. El vell Ivo construeix caixes de fusta i el
seu veí Margus planta mandarines. Quan esclata la
guerra entre georgians i txetxens, tots els habitants de
la regió fugen a territoris més tranquils. Però l’Ivo es
queda a ajudar en Margus a recollir les mandarines. Un
dia, dos soldats, un de cada bàndol, es fereixen mútuament a prop de les cases. Els dos ancians els recullen i
els curen, fins que un dia els dos enemics es desperten.
Aquest és un film sobre personatges, més enllà del
manifest antibèlic. La guerra és una simple excusa,
l’espectador no ha d’entendre els conflictes caucàsics.
Aquí, el que el director estoni Zaza Urushadze posa
damunt la taula són les relacions humanes i els seus
problemes més intrínsecs, sovint relacionats amb
la dignitat i l’orgull. Les solucions es troben en una
simpàtica quotidianitat que el director exposa sense
complexes, per què és en els detalls més íntims del
dia a dia on els personatges troben l’esperança. Les
armes d’Urushadze per portar-nos una història més
complexa del que sembla són els espais i situacions
metafòriques, els potents diàlegs i unes actuacions
plenes de matisos.

Títol original:
Mandariinid. Direcció i
guió: Zaza Urushadze.
Fotografia: Rein Kotov.
Música: Niaz Diasamidze.
Intèrprets: Lembit Ulfsak,
Giorgi Nakashidze, Misha
Meskhi, Elmo Nüganen,
Raivo Trass. Durada:
83 min.
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Divendres 6 DE NOVEMBRE / 22 h

VIAJE A SILS MARIA
Olivier Assayas. FRANÇA, 2014

Títol original: Sils
Maria. Direcció i
guió: Olivier Assayas.
Fotografia: Yorick
Le Saux. Intèrprets:
Juliette Binoche (Maria
Enders), Kristen Stewart
(Valentine), Chloë Grace
Moretz (JoAnn Ellis),
Angela Winkler (Rosa
Melchior), Johnny Flynn
(Christopher), Lars
Eidinger (Klaus), Brady
Corbet (Piers). Durada:
124 min.

Amb només 18 anys, la Maria va interpretar a Helena,
un personatge jove i encantador que provoca l’enveja
de Sigrid, una dona madura, fins que aquesta acaba
suïcidant-se. Passats els anys de glòria, Maria es
troba en plena decadència professional i és convidada
a actuar de nou a l’obra, però en aquest cas interpretant a Sigrid. I el paper d’Helena recau en una noia
jove i encantadora per la qual la Maria comença a
sentir una forta enveja i la porta a recordar els seus
millors anys i a replantejar-se la vida que ha acabat
portant.
Les actuacions de Juliette Binoche, Chloë Grace Moretz i Kristen Stewart van ser aclamades a Cannes en
una pel·lícula que posa l’excusa de la fama per parlar
dels efectes sentimentals que provoca el relleu generacional. La frustració que provoca el pas del temps
és un dels temes claus per entendre el joc entre realitat i ficció que proposa el director Olivier Assayas,
però l’encert del film és la creació d’una atmosfera
tensa i ansiosa on les obsessions i els sentiments a
flor de pell acaben sent els protagonistes.
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Divendres 20 DE NOVEMBRE / 22 h

AGUAS TRANQUILAS
Naomi Kawase. JAPÓ, 2014

Els habitants de la illa de Amami, viuen en harmonia
amb la natura, estan convençuts que en cada arbre,
cada pedra i cada planta viu un déu. Una tarda d’estiu,
Kaito descobreix el cos d’un home flotant al mar. La
seva amiga Kyoko l’ajudarà a desxifrar el misteri, però
ella també carrega l’ombra de la mort a l’esquena: un
dels seus familiars més propers acaba de ser diagnosticat amb càncer. Creixeran junts, aprenent a ser
adults, descobrint els cicles de la vida, la mort i l’amor.
La relació entre els japonesos i la mort és tan estreta
que el tema omple cada racó cultural del país del sol
naixent. La brutalitat i la fredor amb què l’art nipó
tracta la pèrdua de la vida és igual de xocant que les
hipnòtiques imatges d’aquest film de Naomi Kawase,
que atrapen l’espectador per la seva sensibilitat, la
imatge preciosista i la narració detallista. Com les pel·
lícules prèvies de la directora nipona (Shara i El bosque
de luto), Aguas tranquilas és una obra plena d’espiritualitat i misticisme, que medita sobre la relació de
l’ésser humà amb la naturalesa, l’espai que ocupa la
mort en les nostres vides i el procés de transmissió
entre generacions.

Títol original: Futatsume
no mado. Direcció i
guió: Naomi Kawase.
Fotografia: Yutaka
Yamazaki. Música:
Hasiken. Intèrprets:
Nijiro Murakami, Jun
Yoshinaga, Makiko
Watanabe, Hideo Sakaki,
Tetta Sugimoto, Miyuki
Matsuda, Jun Murakami,
Fujio Tokita. Durada:
110 min.
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Divendres 4 De desembre / 22 h

SESSIÓ DE
FESTA MAJOR

NEGOCIADOR
Borja Cobeaga. ESPANYA, 2014

Manu Aranguren, un polític basc, exerceix d’interlocutor del govern espanyol en les negociacions amb
ETA. En lloc d’assistir, tal com s’esperava, a un acte
solemne i calculat, aviat veurà que les casualitats, els
errors o els malentesos marquen el diàleg entre les
dues parts i que la relació personal entre els negociadors serà clau per a la resolució del conflicte. Comèdia
basada en les negociacions entre el president del PSE
basc, Jesús Eguiguren i ETA en 2005 i 2006.
Direcció i guió: Borja
Cobeaga. Fotografia:
Jon D. Domínguez.
Música: Aránzazu
Calleja. Intèrprets:
Ramón Barea, Josean
Bengoetxea, Carlos
Areces, Melina Matthews,
Jons Pappila, María
Cruickshank, Óscar
Ladoire, Raúl Arévalo,
Secun de la Rosa,
Alejandro Tejería, Santi
Ugalde. Durada: 80 min.

Borja Cobeaga és el director de Pagafantas i el guionista de Ocho apellidos vascos. És conegut pels seus
programes d’humor en la televisió basca i per formar
part d’una joventut iconoclasta que vol trencar alguns
dels mites que envolten la societat basca. La pel·lícula
resulta insòlita perquè el seu punt de partida són uns
fets històrics, que no són respectats com a tals sinó
com a possibilitat, oferint una versió lliure del que podia haver passat, barrejant de forma brillant l’absurd i
la sàtira. Si ens alliberem de la sorpresa inicial del riure
associat a un problema tan seriós, descobrirem una
història que no només tracta sobre les desgràcies del
conflicte basc sinó de les pròpies desgràcies humanes.

6

DiMARTS 8 DE DESEMBRE / 18 h

SESSIÓ INFANTIL
DE FESTA MAJOR

LA CANCIÓN DEL MAR
Tomm Moore. IRLANDA, 2014

El Ben i la Saoirse viuen en un far, a la part més alta
d’una petita illa, amb el seu pare, que per protegir-los
dels perills de la mar els envia a viure amb la seva
àvia a la ciutat. Allà el Ben descobreix que la seva
germana petita és una selkie, una fada del mar. Junts
hauran de fer front a una bruixa que ha pres la màgia
d’éssers fantàstics i que només pot salvar el cant,
precisament, de la selkie.
El mite celta de la selkie, la dona que és foca al mar i
humana quan surt a la superfície, li serveix a Tomm
Moore, director de la pel·lícula, com a punt de partida
per bastir una petita meravella inspirada en la
mitologia irlandesa. Hi retrobem l’empremta estètica
poderosa i personal del debut cinematogràfic, de
Tomm Moore, El secreto del libro de Kells, per narrar
un conte preciós que parla de l’autosuperació, la
realització personal i l’harmonia familiar.
Aventures, mitologia irlandesa, bellesa en cada fotograma i una banda sonora delicadíssima conflueixen
en aquesta petita joia de l’animació, que farà les
delícies dels més petits i els no tan petits.

Títol original:
Song of the Sea.
Direcció:
Tomm Moore.
Guió: Will Collins.
Música: Kila.
Durada: 93 min.
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Divendres 18 De desembre / 22 h

Una paloma se posó en una rama a
reflexionar sobre la existencia
Roy Andersson. SUÈCIA, 2014
Diferents històries s’entrellacen sense aparent relació
entre elles: a estones seguim a dos venedors d’articles
de broma fracassats que malviuen en una residència. I
en altres estones podem seguir un capità sense rumb,
un bar ple de militars o una professora obsessionada
amb un dels seus alumnes.

Títol original: En duva
satt på en gren och
funderade på tillvaron.
Direcció i guió: Roy
Andersson. Fotografia:
István Borbás i Gergely
Pálos. Intèrprets:
Holger Andersson,
Nils Westblom,
Charlotta Larsson,
Viktor Gyllenberg, Lotti
Törnros, Jonas Gerholm,
Ola Stensson, Oscar
Salomonsson. Durada:
101 min.

No només el títol d’aquesta obra crida l’atenció. El que
veurem és un mosaic de metàfores sobre la desgràcia
de la vida i la banalitat de l’ésser humà. I, sobretot, del
poc sentit que tenen moltes de les estructures morals
i lògiques que aguanten la nostra societat. Tant peculiar com imprescindible, pocs films tenen una coherència tan gran entre la forma i el fons. Plans fixes, rodats
en colors pàl·lids i tènues, i actors maquillats com si
fossin cadàvers. Però cap polemista crític amb les
noves tendències va impedir que s’alcés amb el Lleó
d’Or de millor pel·lícula al Festival de Venècia.
Amb aquest film, el suec Roy Andersson, tanca la seva
trilogia sobre l’existència iniciada amb Canciones del
segundo piso i La comèdia de la vida.
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Divendres 15 DE GENER / 22 h

PRIDE

Matthew Warchus. REGNE UNIT, 2014
Ens situem a l’estiu del 1984 al Regne Unit i la mineria entra en una de les seves famoses i mediàtiques
vagues. A Londres, una associació de gais i lesbianes
recapten fons per enviar al sindicat de miners, però el
sindicat no accepta els diners en saber d’on provenen.
L’associació decideix, llavors, acudir a un dels pobles
on la vaga és més dura per establir un contacte més
directe amb els treballadors.
És complicat tractar temes tan sensibles amb precisos
tocs d’humor. Aquesta pel·lícula simpàtica i fresca té
moltes més ambicions de les que aparenta: enfoca un
rerefons social sobre la discriminació i els drets humans, però també és un assaig sobre la identitat cultural i nacional d’un país que el director Mathew Warchus
gira de cap per avall sense cap intenció d’acabar tenint
a tothom content: només a l’espectador, que seguirà la
meravellosa història de la vaga amb alguna cosa més
que un somriure. Pride és una pel·lícula plena de contrastos i combina hàbilment, com sol fer habitualment
el cinema anglés, la comèdia, la denuncia i el conflicte,
tot explicat d’una manera entranyable.

Títol original: Pride.
Direcció: Matthew
Warchus. Guió: Stephen
Beresford. Fotografia:
Tat Radcliffe. Música:
Christopher Nightingale.
Intèrprets: Bill Nighy
(Cliff), Imelda Staunton
(Hefina), Dominic West
(Jonathan), Paddy
Considine (Dai), Andrew
Scott (Gethin). Durada:
120 min.

Diumenges Clàssics

CICLE CINEMA
MUSICAL

Inaugurem aquesta temporada una nova secció dedicada als
clàssics del cinema. Les sessions tindran lloc els diumenges
a la tarda i es projectaran quatre pel·lícules entre els dos
quadrimestres. Les pel·lícules es dedicaran a un gènere, autor o
tema en concret. Encetem aquesta secció amb un cicle dedicat
al cinema musical, amb dos pel·lícules imprescindibles del
gènere com Cantando bajo la lluvia i Dinero caído del cielo.
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DiUMENGE 1 De NOVEMBRE / 18 h

CANTANDO BAJO
LA LLUVIA

Stanley Donen i Gene Kelly. EsTATS UNITS, 1952
Diu Woody Allen que quan està deprimit la millor
medicació és tornar a veure aquesta pel·lícula plena
de vitalitat, optimisme i bon humor. Més de seixanta
anys desprès de la seva realització ja s’ha consolidat com un dels millors musicals de tots els temps
i una peça clau en la història del cinema. La segona
pel·lícula com a codirectors de Stanley Donen i Gene
Kelly és un homenatge als pioners del cinema i a la
transició de l’etapa muda al cinema sonor dins d’una
història on s’hi apleguen la comèdia, el romanticisme
i, sobretot, la música. La pel·lícula ens ofereix temes
emblemàtics com Good Morning, Make me laugh,
Broadway melody o la que dona nom al film que, curiosament, no estava en el guió original i fou afegida al
final per donar sentit al títol i ha quedat com un dels
moments immortals del cinema.
Un film fet en estat de gràcia per part de tothom que
hi va participar. Un dels cims del gènere. Una obra
mestra total i absoluta del cinema.

Títol original: Singin’
in the Rain. Direcció:
Stanley Donen i Gene
Kelly. Guió: Betty Comden
i Adolph Green. Fotografia: Harold Rossonn.
Música: Herb Brown i
Arthur Freed. Intèrprets:
Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds,
Jean Hagen, Millard
Mitchell, Cyd Charisse.
Durada: 102 min.

10 DiUMENGE 24 De GENER / 18 h

Pennies from Heaven
(DINERO CAÍDO DEL CIELO)
Herbert Ross. EsTATS UNITS, 1981
Pennies from Heaven és una de les pel·lícules més
originals, valentes i personals de la dècada dels 80. Un
musical que rememora els grans clàssics del gènere
i els subverteix d’una manera tan inquietant com
sorprenent. La pel·lícula és un adaptació cinematogràfica d’una minisèrie britànica escrita per Dennis
Potter i exhibida en la pantalla petita el 1978. Explica
la història d’un venedor de partitures musicals que, en
plena depressió econòmica americana dels anys 30, es
refugia en les meravelloses lletres de les cançons per
evadir-se d’una realitat angoixant.
Tot i tenir un repartiment de luxe amb Steve Martin,
Bernadette Peters o Cristopher Walken, i un director
de reputat prestigi com Herbert Ross, la pel·lícula va
ser un gran fracàs. Tot i que sigui un dels musicals
més desconeguts per al gran públic, per molts és una
obra mestra i s’ha convertit en una pel·lícula de culte,
amb algunes de les escenes musicals més memorables del gènere.

Títol original: Pennies
From Heaven. Direcció:
Herbert Ross. Guió:
Dennis Potter. Fotografia:
Gordon Willis. Música:
Marvin Hamlisch.
Intèrprets: Steve Martin,
Christopher Walken, Bernadette Peters, Jessica
Harper, John McMartin,
Vernel Bagneris, Robert
Fitch, Tommy Rall. Durada: 107 min.
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