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Viatge al món de la bellesa
El Cineclub Garbí us convida a viatjar al món de la bellesa durant el
segon semestre de la temporada. El 2015 ens ha regalat films de tota
mena, i el Cineclub n’ha escollit set que representen perfectament
l’actual conjuntura social i artística que envolta el món del cinema. Set
pel·lícules preciosistes, de gran enginy i desplegament tècnic que posen
sobre la taula relats llunyans en el temps i l’espai però terriblement propers en les temàtiques. La gran varietat d’estils i països que presentem
aquí tenen en comú una bellesa conceptual i estètica espectacular que
encisarà als que s’acostin a la pantalla gran del Centre Cultural.
La primera parada del viatge serà a una perduda regió freda i rural d’Islàndia amb Rams, on dos germans pastors que no es parlen intentaran
salvar el seus ramats; començarem febrer a París a ritme de música
electrònica amb l’aclamada Eden, un relat generacional de la joventut
de finals del segle XX; ens acostarem a la Xina del segle XI amb un dels
plats forts: la meravellosa i preciosa The Assassin, on una sigil·losa
assassina s’amaga entre les cortines dels palaus medievals; seguirem
viatjant amb els refugiats, des d’Sri Lanka fins a França, amb Dheepan
i el seu drama d’horrorosa actualitat; l’amor, la sospita i la vellesa protagonitzaran 45 años a un petit poble anglès; continuarem amb la rara
avis d’aquesta temporada, amb la indescriptible Langosta; i clourem la
temporada amb un western a Argèlia amb Lejos de los Hombres, film
dibuixat sobre un relat d’Albert Camus.
Entremig d’aquest viatge, farem dues parades al Hollywood clàssic.
Donem continuïtat al cicle de cinema clàssic musical encetat el passat
quadrimestre, amb dues joies més del gènere: Una cara con ángel (1957),
amb Fred Astaire i Audrey Hepburn, i el film de culte de Bob Fosse All
that jazz (1979). Dos clàssics més amb els quals seguim apostant per
projectar, al cine de poble i en pantalla gran, el cinema clàssic que mai
s’hauria d’oblidar.
La junta del Cineclub Garbí la formen: Gabriel Pujol, Mireia Córdoba, Marçal Mora, Marc Grèbol,
Raimon Miranda i Paquito Márquez. Disseny llibret: Gabriel Pujol. Textos llibret: Marc Grèbol.

RAMS

EL VALLE DE
LOS CARNEROS

11 Divendres 29 De GENER / 22 h

Grímur Hákonarson. ISLÀNDIA, 2015
El Gummi i el Kiddi són dos germans pastors que
viuen a una zona remota d’Islàndia. Malgrat que les
seves granges es troben a escassos metres de distància, els dos germans no es parlen des de fa 40 anys.
Però quan el perill s’acosta als seus ramats, hauran de
superar les seves diferències pel bé de la supervivència d’allò que tenen en comú: la seva forma de vida.
L’islandès Grimur Hákonarson signa una història a
simple vista senzilla sobre la vida rural. Però darrere
del relat entre els dos germans i els seus ramats, i
sobretot del peculiar paisatge bucòlic islandès, s’hi
amaga una bonica metàfora sobre l’existència que va
encantar al jurat de Cannes (millor pel·lícula “Un Certain Regard”) i al de la Seminci de Valladolid (Espiga
d’Or a la millor pel·lícula). Una pel·lícula 100% Cineclub
que encantarà als amants de les històries tendres que
s’allunyen del sentimentalisme fàcil.

Cannes 2015: Premi “Un certain regard”. Seminci 2015: Espiga d’Or.
Oscar 2015: Candidata a millor pel·lícula de parla no anglesa.

Títol original: Hrútar.
Direcció i guió: Grímur
Hákonarson. Fotografia:
Sturla Brandth
Grovlen. Música: Atli
Orvarsson. Muntatge:
Kristjan Lodmfjord.
Direcció d’art:
Stígur Steinthórsson.
Intèrprets: Sigurður
Sigurjónsson (Gummi),
Theodór Júlíusson
(Kiddi), Charlotte Bøving
(Katrin), Jon Benonysson
(Runólfur), Gunnar
Jónsson (Grímur), Ingrid
Jónsdóttir (Eygló),
Jörundur Ragnarsson
(Villi). Idioma: Islandès.
Durada: 92 min.

EDEN

LOST IN MUSIC

12 Divendres 12 De FEBRER / 22 h

Mia Hansen-Løve. FRANÇA, 2014
Ens trobem a la França dels anys 90 i l’auge de la
música electrònica omple les nits de París. El Paul
és un jove adolescent que comença a donar els
seus passos com a DJ, tot i a l’oposició familiar. A
poc a poc li arriba l’èxit, i la música i la seva professió de DJ l’influirà en cadascuna de les decisions
vitals que prengui.
Títol original: Eden.
Direcció: Mia HansenLøve. Guió: Mia
Hansen-Løve i Sven
Hansen-Løve. Fotografia:
Denis Lenoir. Música:
Daft Punk, Joe Smooth,
MK... Muntatge: Marion
Monnier. Intèrprets: Félix
De Givry (Paul Vallée),
Pauline Etienne (Louise),
Laura Smet (Margot),
Vincent Lacoste (Thomas
Bangalter), Vincent
Macaigne (Arnaud), Greta
Gerwig (Julia), Arsinée
Khanjiani (mare de Paul).
Idiomes: Francès i anglès.
Durada: 131 min.

Mia Hansen-Løve ens porta una melancòlica història de creixement amb la música electrònica com a
teló de fons. La pel·lícula és una semi-biografia del
germà de la directora, que co-escriu el guió, i en ella
hi podem veure com la superficialitat de la fama
ens pot trastocar fins al punt d’anar deixant passar trens vitals en forma d’amors i amistats. Som
testimonis del Paris que va veure triomfar Air i Daft
Punk, entre llums de neó i raves fantàsticament filmades. Eden és un dels grans relats generacionals
de la nostra època, i s’hi reflecteixen perfectament
les incerteses i ansietats de la joventut de finals del
segle XX en un món que ha canviat fins a límits mai
sospitats.

UNA CARA
CON ÁNGEL

Diumenges clàssics
13 DIUMENGE 21 DE FEBRER / 18 h

Stanley Donen. EUA, 1957
Un prestigiós fotògraf d’una important revista de
moda francesa busca nou material pel seu proper
reportatge. La intenció és trobar quelcom diferent,
un rostre que marqui la diferència. La casualitat
farà que conegui a la tímida dependenta d’una
llibreria de París, que es convertirà en la model que
ha estat buscant.
El revolucionari del cinema musical, Fred Astaire,
i la llegendària Audrey Hepburn van unir els seus
talents per aquest clàssic del 1957 dirigit per
Stanley Donen, conegut com l’últim gran musical
de l’Edat d’Or. No us deixeu emocionar només per
la nostàlgia dels anys 50 ni per l’extrema bellesa de
la Hepburn en pantalla gran. Una cara con ángel va
ser aclamada als Òscars i a Cannes amb les raons
pròpies de les obres mestres: una història original i
molt divertida, plena d’elegància parisina i romanticisme real i sincer.
Oscar 1957: 4 nominacions.
Cannes 1957: Nominada a la Palma d’Or.

Títol original: Funny
Face. Direcció: Stanley
Donen. Guió: Leonard
Gershe. Fotografia: Ray
June. Música: George
Gershwin, Roder Edens i
Adolph Deutsch. Direcció
artística: George W.
Davis i Hal Pereira .
Intèrprets: Audrey
Hepburn (Jo Stockton),
Fred Astaire (Dick Avery),
Kay Thompson (Maggie
Prescott), Michel Auclair
(Prof. Emile Flostre),
Robert Flemyng (Paul
Duval), Dovima (Marion).
Idiomes: Anglès i francès.
Durada: 103 min.

THE ASSASSIN

14 Divendres 26 De FEBRER / 22 h

Hou Hsiao-Hsien. TaiwAn, 2015

Títol original: Nie yin
niang. Direcció: Hou
Hsiao-Hsien. Guió:
Hou Hsiao-Hsien, Chu
Tien-Wen i A. Cheng.
Fotografia: Mark Lee.
Música: Giong Lim.
Intèrprets: Shu Qi, Chang
Chen, Satoshi Tsumabuki,
Ethan Juan, Nikki Hsieh,
Ni Dahong, Zhang Shijun,
Michael Chang, Jiang
Wen. Idioma: Mandarí.
Durada: 105 min.

Cannes 2015: Millor director.
Golden Horse 2015: 5 premis.

A la Xina del segle XI, la Nie Yinniang és enviada
amb una misteriosa monja per entrenar-se i convertir-se en una implacable assassina de polítics i
governants corruptes. Anys després, i com a prova
final del seu entrenament, la monja l’envia de tornada a casa i li encarrega l’assassinat de Tian Ji’an,
governador de la regió amb qui la Nie Yinniang va
estar promesa en el passat i de qui segueix encara
enamorada.
Pocs crítics especialitzats van entendre que aquesta
nova perla del director taiwanès Hou Hsiao-Hsien no
s’emportés la Palma d’Or al passat Festival de Cannes, on finalment va ser premiada la seva direcció.
Tècnicament perfecta, magnèticament bella, els personatges es mouen en una precisa coreografia i interactuen a través d’un argument espès. I Hsiao-Hsien
els observa a través de les sinuoses cortines dels
palaus medievals xinesos, a la llum de les espelmes,
o en la distància dels espectaculars paisatges exteriors.
El temps s’atura en cada pla, i la intensa mirada del
cineasta oriental hipnotitza fins a l’emoció.

DHEEPAN

15 Divendres 11 De MARÇ / 22 h

Jacques Audiard. FRANÇA, 2015
Escapant d’un conflicte bèl·lic a Sri Lanka, el Dheepan arriba a França com a refugiat i aconsegueix el
permís per quedar-se al país gràcies a fer passar
una dona i una nena com la seva família. Els tres
personatges es posen a viure a un suburbi de París,
i mentre la parella acaba enamorant-se, el Dheepan
es veurà cada cop més immers en el perillós món
del tràfic de drogues.
En plena crisi europea sobre els refugiats, Jacques
Audiard posa tres actors amateurs davant de les
càmeres interpretant una família desesperada
per fugir del seu país i sobreviure. Diu Audiard que
abans de la pel·lícula no sabia situar Sri Lanka al
mapa, i que li va semblar una idea molt boja que
els personatges parlessin en tamil en una pel·lícula
francesa. L’encert del director es troba en què, ocultada sota un thriller de gran sensibilitat social amb
un problema que ens afecta a tots vulguem o no,
s’hi amaga una història d’amor, suficientment forta
com per suportar l’horror de la guerra i la immigració
forçada.

Direcció: Jacques
Audiard. Guió: J. Audiard
i Noé Debré. Fotografia:
Éponine Momenceau.
Música: Nicolas Jaar.
Intèrprets: Jesuthasan
Antonythasan (Dheepan),
Kalieaswari Srinivasan
(Yalini), Claudine
Vinasithamby (Illayaal),
Vincent Rottiers (Brahim),
Marc Zinga (Youssouf).
Idiomes: Tamil i francès.
Durada: 114 min.

Cannes 2015:
Palma d’Or.

45 AÑOS

16 Divendres 1 D’ABRIL / 22 h

Andrew Haigh. REGNE UNIT, 2015

Títol original: 45 years.
Direcció: Andrew
Haigh. Guió: Andrew
Haigh, basat en un relat
homònim de David
Constantine. Fotografia:
Lol Crawley. Muntatge:
Jonathan Alberts.
Intèrprets: Charlotte
Rampling (Kate Mercer),
Tom Courtenay (Geoff
Mercer), Geraldine James
(Lena), Dolly Wells
(Charlotte), Richard
Cunningham (Mr.
Watkins), David Sibley
(George), Michelle Finch
(Niece), Sam Alexander
(Chris, el carter). Idioma:
Anglès. Durada: 93 min.

La Kate i el seu marit viuen a un petit poble britànic,
on comparteixen un matrimoni exemplar i l’amor
sembla no apagar-se ni amb el pas del temps. Un
dia, poc abans de celebrar els 45 anys de casats,
la Kate llegeix una carta dirigida al seu marit on
s’explica que, enmig dels Alps suïssos, s’ha trobat el
cadàver del seu primer amor. El dubte devorarà, des
de llavors, la fràgil ment de la Kate.
Charlotte Rampling s’ha passat l’any recorrent
Europa per recollir premis i nominacions per la seva
interpretació a 45 años, i va ser ovacionada especialment al Festival de Berlín juntament amb el seu
company de repartiment Tom Courtenay. El director
anglès Andrew Haigh relata la magnífica història
sobre un matrimoni sexagenari, i dirigeix el gran
duel actoral del 2015 en una pel·lícula on no sobra
cap gest ni cap pla.

Berlin 2015: Millor actor i actriu. Seminci 2015: Millor actriu.
Premis Cine Europeu 2015:Millor actriu.

LANGOSTA

17 Divendres 15 D’ABRIL / 22 h

Yorgos Lanthimos. GRÈCIA, 2015
La història es situa en una realitat distòpica on la
solteria està prohibida: els solters són aïllats en un
misteriós hotel i allà hauran de trobar parella en 45
dies o seran convertits en animals. Serem testimonis de les particularitats internes d’aquesta realitat
seguint la història del David, que arriba a l’hotel
amb el seu germà convertit en gos.
El grec Yorgos Lanthimos debuta amb un repartiment internacional i firma la gran raresa del 2015.
L’argument no decepciona i Lanthimos és capaç de
que l’espectador connecti ràpidament amb la seva
realitat alternativa, plena de riques metàfores sobre
la concepció social de la vida en parella i la importància de la soledat. La peculiar història no tapa
en cap moment la poderosa tècnica de Lanthimos,
doncs la seva càmera té tanta personalitat i capacitat metafòrica com el guió.

Cannes 2015: Premi del jurat.
Premis Cine Europeu 2015: Millor guió i millor disseny de vestuari.

Títol original: The
Lobster. Direcció:
Yorgos Lanthimos.
Guió: Efthymis Filoppou
i Yorgos Lanthimos.
Fotografia: Thimios
Bakatakis. Música:
Amy Ashworth i Cian
Boylan. Muntatge:
Yorgos Mavropsaridis.
Intèrprets: Colin Farrell,
Rachel Weisz, Ben
Whishaw, John C. Reilly,
Léa Seydoux, Jessica
Barden, Olivia Colman,
Angeliki Papoulia, Roger
Ashton-Griffiths, Ashley
Jensen, Michael Smiley.
Idioma: Anglès i francès.
Durada: 118 min.

ALL THAT

JAZZ

EMPIEZA EL
EsPECTÁCULO

Diumenges clàssics
18 DIUMENGE 24 D’ABRIL / 18 h

Bob Fosse. EUA, 1979
Un famós coreògraf de Hollywood cau en decadència i es perd en el tabac, l’alcohol i les drogues
fins que mor. En un diàleg amb la mort repassa els
esdeveniments més importants de la seva vida, on
es pot veure l’auge i la posterior decadència d’una
gran estrella dels musicals.
Títol original: All That
Jazz. Direcció: Bob
Fosse. Guió: Robert Alan
i Bob Fosse. Fotografia:
Giuseppe Rotunno.
Direcció artística: Philip
Rosenberg i Tony Walton.
Música: Ralph Burns.
Muntatge: Alan Heim.
Intèrprets: Roy Scheider
(Joe Gideon), Jessica
Lange (Angelique),
Leland Palmer (Audrey
Paris), Ann Reinking
(Kate Jagger), Ben Vereen
(O’Connor Flood), Cliff
Gorman (Davis Newman).
Idioma: anglès. Durada:
123 min.

Diuen que el gènere es transforma i avança quan es
perverteix. Bob Fosse i el seu film de culte, All that
jazz, van revolucionar totalment el gènere al 1979
amb aquesta història sobre l’altra cara del cinema
musical: no tot són cançons alegres i amors eterns.
Una banda sonora difícil de superar, una història
estranyament original pel gènere i uns números
espectaculars són els altres ingredients que van fer
que el film arrasés als Òscars tècnics d’aquell any
i s’acabés emportant la Palma d’Or a Cannes. Un
imprescindible.

Oscar 1979: 4 premis (BSO adaptada, vestuari, direcció artística i muntatge)
Cannes 1980: Palma d’Or.

LEJOS DE LOS

HOMBRES

19 Divendres 29 D’ABRIL / 22 h

David Oelhoffen. FRANÇA, 2014
Durant el conflicte bèl·lic a l’Argèlia del 1954, l’antic
soldat Daru viu allunyat de la civilització. Un dia,
uns oficials li confien un pres, Mohamed, i li ordenen traslladar-lo per 25 kilòmetres de sorra i pedra
fins a la caserna més propera. Comença així una
odissea en què els dos homes es veuran perseguits
per colons i soldats, però també per les seves pròpies lluites internes i vitals.
Albert Camus va escriure el relat L’hoste a principis
de 1956, poc abans de ser premiat amb el premi
Nobel. Cinquanta anys després, el director David
Oelhoffen l’adapta en un western que ens transporta a aquells bells paisatges desèrtics de les muntanyes de l’Atles. La pel·lícula ens presenta un mosaic
de temàtiques com són el respecte, l’amistat, l’horror de la guerra o la llibertat, a un ritme sense fre i
amb el llegendari encant de la moral camusiana.

Venècia 2014: Premi Signis, Premi Interfilm i Premi Arca Cinema Giovani a la
millor pel·lícula.

Títol original: Loin des
hommes. Direcció:
David Oelhoffen. Guió:
David Oelhoffen, basat
en un relat d’Albert
Camus. Fotografia:
Guillaume Deffontaines.
Música: Warren Ellis i
Nick Cave. Intèrprets:
Viggo Mortensen (Daru),
Reda Kateb (Mohamed),
Djemel Barek (Slimane),
Vincent Martin (Balducci),
Nicolas Giraud (Sergent
Le Tallec), Jean-Jérôme
Esposito (Francis),
Ángela Molina (Señorita
Martínez). Idiomes:
francès i àrab. Durada:
101 min.

PROGRAMACIÓ
SEGON QUADRIMESTRE 2015-16
29/01/16

RAMs

12/02/16

EDEN. LOsT IN MUsIC

21/02/16

UNA CARA CON ÁNGEL

26/02/16

THE AssAssIN

11/03/16

DHEEPAN

01/04/16

45 AÑOs

15/04/16

LANGOsTA

24/04/16

ALL THAT JAZZ

29/04/16

LEJOs DE LOs HOMBREs

HORARI DE LES PROJECCIONS:
Sessions de divendres: 22 hores. / Sessions de diumenges: 18 hores.
LLOC DE LES SESSIONS:
Centre Cultural de Malgrat de Mar (C/ Carme, 26)
Les pel·lícules seran projectades en versió original amb subtítols. Si existeix la opció de
subtítols en català es passarà en aquesta versió. 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.

Tota la informació la trobaràs a:

www.cineclubgarbi.cat
f facebook.com/cineclubgarbi
k twitter.com/cineclubgarbi

 info@cineclubgarbi.cat

L’activitat del Cineclub Garbí compta amb el
suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar que
subvenciona parcialment la temporada.

