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CineClUB gArBí. TEMPORADA 2016-17: PRIMER QUADRIMESTRE

el MesTre HiTCHCOCK TOrnA
Al CineClUB gArBí
Dos senyors es troben en un tren i un li pregunta a l’altre pel paquet que
carrega. “És un McGuﬃn”, diu el senyor. “I per a què serveix?”, pregunta
l’altre. “Per caçar lleons a les muntanyes Adirondacks”. L’altre es sorprèn:
“Però si no n’hi ha, de lleons, a les muntanyes Adirondacks!” “Doncs llavors no és un McGuﬃn”, conclou l’home. Així va explicar Hitchcock al seu
entrevistador, un tal François Truffaut, un dels recursos narratius que més
va usar en el seu cinema. Un McGuﬃn, convertit ara en un tòpic cinematogràfic, és simplement un pretext sense importància en la història, però que
serveix per donar a uns personatges un objectiu concret.
Hitchcock/Truﬀaut, el documental sobre el llibre que el reconegut cineasta
francès de la Nouvelle Vague va escriure a partir de les seves entrevistes
amb el geni britànic, ens serveix de McGuﬃn per convertir Hitchcock en
el protagonista d’un nou cicle de cinema clàssic. Si la intenció del Cineclub és oferir als espectadors l’autèntica essència del cinema en estat pur,
en pantalla gran i versió original, no podíem deixar passar l’oportunitat
de projectar Psicosi, per la qual sobra qualsevol tipus de presentació. La
segona pel·lícula d’aquest cicle serà Atrapa un ladrón, una d’aquelles
pel·lícules considerades “menors” dins la genial filmografia de Hitchcock,
però que aconsegueix mostrar a cada revisionat tots els detalls i textures
que defineixen el cinema d’un autor irrepetible.
Però la temporada de Cineclub ve marcada, com sempre, per la selecció
de films d’autor d’actualitat que han protagonitzat les tertúlies dels últims
mesos. A Mia madre seguirem una directora de cinema amb problemes a
tots els fronts; les reflexions sobre la vida adulta continuen amb la nostàlgia de Tres recuerdos de mi juventud i el drama familiar de Nuestra hermana pequeña, petita perla japonesa de preciosa quotidianitat. La lleugera
comèdia francesa Primavera en Normandía donarà el toc de frescor a la
temporada i The Duke of Burgundy el toc estrany, pervers i juganer. I la
temporada es paralitza al novembre per contemplar una de les bombes cinematogràfiques de l’any, guanyadora dels principals premis internacionals: El hijo de Saúl ens porta l’horror dels camps
nazis d’una manera mai vista, tan brutal com necessària.
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Divendres 7 D’OCTUBRE / 22 h

MIA MADRE

Nanni Moretti. ITÀLIA, 2015

Títol original: Mia madre.
Direcció: Nanni Moretti.
Guió: Nanni Moretti,
Francesco Piccolo i Valia
Santella. Fotografia:
Arnaldo Catinari.
Intèrprets: Margherita
Buy, Nanni Moretti, John
Turturro, Giulia Lazzarini,
Beatrice Mancini, Stefano
Abbati, Enrico Ianniello,
Anna Bellato.
Durada: 102 min.

En ple rodatge de la seva propera pel·lícula, una
coneguda directora de cinema encara els diversos
conflictes que marquen la seva vida: una separació
recent, les picabaralles amb la seva filla adolescent
i les excentricitats de l’egòlatra actor nord-americà
que protagonitza el film. Haurà de compaginar
el seu complicat dia a dia amb les visites a la seva
mare, que es va apagant a poc a poc en un llit d’hospital, víctima d’una malaltia terminal.

Idioma: Italià i anglès.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 1.85:1

El director italià Nanni Moretti ens presenta un capítol vital d’un personatge fred i distant, que reflecteix
de forma precisa les pors, els dubtes i les inquietuds
de la vida adulta occidental. No és aquesta una història només sobre la pèrdua d’un ésser estimat. En
les diferents capes del relat hi veiem reflexions sobre
el mateix món del cinema, sobre la família i sobre el
difícil balanç entre la vida personal i la professional.
I tot plegat està rodat en un estil realista però amb
tocs onírics, i amb unes dosis de drama esquitxades
per grans moments còmics. Per la revista Cahiers du
Cinema, Mia Madre va ser el millor film del 2015.

Premis David Di
Donatello 2015:
Millor actriu i millor
actriu repartiment.
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Divendres 21 D’OCTUBRE / 22 h

HITCHCOCK / TRUFFAUT
Kent Jones. EUA, 2015

Títol original: Hitchcock /
Truffaut. Direcció: Kent
Jones. Guió: Kent Jones i
Serge Toubiana Música:
Jeremiah Bornfield.
Fotografia: Nick Bentgen.
Intèrprets: Alfred
Hitchcock, François
Truffaut, David Fincher,
Martin Scorsese, Wes
Anderson, Richard
Linklater, Olivier Assayas,
Arnaud Desplechin,
Kiyoshi Kurosawa, Peter
Bogdanovich, Paul
Schrader. Durada: 80 min.
Idioma: Anglès i francès.
Subtítols: VOSC.
Projecció: Digital.
Format: 1.78:1

François Truffaut va conèixer el seu ídol Alfred
Hitchcock al 1955, intentant entrevistar-lo per la
mítica Cahiers du Cinema durant el rodatge a França
d’Atrapa a un ladrón. Anys més tard, quan Hitchcock
es trobava en plena postproducció de Los pájaros,
el director francès va tenir l’oportunitat de fer-li un
extens qüestionari de 500 preguntes sobre la seva
obra. Amb les respostes, Truffaut va escriure El cine
según Hitchcock, des de llavors llibre de capçalera de
la majoria d’estudiants de cinema de tot el món.
El gènere documental torna al Cineclub Garbí amb
lliçons gratuïtes sobre el cinema de Hitchcock a
càrrec d’alguns dels millors directors dels nostres
temps. Martin Scorsese, Wes Anderson, David
Fincher o Richard Linklater són alguns dels rostres
coneguts que Kent Jones reuneix aquí per parlar
d’una de les figures més emblemàtiques de la història del cinema. Aquest és un documental sobre
l’obra d’un autor avançat al seu temps, de mirada
totalment original i d’una influència tan indiscutible
com incalculable.
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Divendres 28 D’OCTUBRE / 22 h

Van Gogh

Maurice Pialat. FRANÇA, 1991

Títol original: Van Gogh.
Direcció: Maurice Pialat.
Guió: Maurice Pialat.
Fotografia: Gilles Henry
i Emmanuelle Machuel.
Música: Léo Delibes.
Intèrprets: Jaques
Dutronc, Alexandra
London, Bernard Le Coq,
Gérard Séty, Jaques Vidal,
Corinne Bourdon, Elsa
Zylberstein, Leslie Azzoulai.
Durada: 158 min.
Idioma: Francès.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 1.66:1

Premis César 1991:
Millor actor.

Sessió organitzada pel
Cercle Artístic de Malgrat
Més enllà de l’immens valor artístic de la seva obra, la
figura de Van Gogh forma part de la cultura popular
per les anècdotes, llegendes i els rumors que van rodejar la seva vida. A part de la malaltia mental i de l’orella
tallada, més sorprenent encara és que l’artista ens va
deixar nou-cents quadres de valor milionari que no va
arribar a vendre en vida.
La biografia del pintor ha estat retratada en una gran
quantitat de pel·lícules. En aquesta, Maurice Pialat descriu els últims dos mesos de la seva vida. El seu gran
encert és enfocar el film gairebé com un documental
en què els personatges es mouen com en la vida real i
no són part d’una faula destinada a evocar el geni de
la pintura, sinó que mostren fins a les últimes conseqüències el drama que va haver de viure l’ésser humà,
encarnat per Jacques Dutronc amb absoluta naturalitat, descrivint els seus encerts i també els seus desencerts, la seva aparent insensibilitat com a única sortida
davant del desdeny del món per la seva creació.
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DIUMENGE 30 D’OCTUBRE / 18 h

DIUMENGES CLÀSSICS. CICLE HITCHCOCK

PSICOSIS

Alfred Hitchcock. EUA, 1960
Títol original: Psycho.
Direcció: Alfred Hitchcock.
Guió: Joseph Stefano, basat
en la novel·la de Robert
Bloch. Música:
Bernard Herrmann.
Fotografia: John L. Russell.
Intèrprets: Anthony Perkins,
Janet Leigh, John Gavin,
Vera Miles, John McIntire,
Martin Balsam, Simon
Oakland, Patricia Hitchcock.
Durada: 109 min.
Idioma: Anglès.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 1.85:1

Una jove secretària fuig de la ciutat amb diners
robats a l’empresa on treballa. Després d’un llarg
viatge per carretera, la dona es refugia a un petit
motel, propietat d’un noi amable i tímid que viu
amb la seva mare en una casa propera i inquietant.
Després d’uns anys 50 plens de grans superproduccions, Hitchcock es va refugiar de l’estrès en
un relat simple basat en un llibre de Robert Bloch.
I es va fer la màgia: una construcció del suspens
inigualable, amb dramàtics girs narratius, música
irritant i imatges de culte es posen al servei d’unes
escenes mítiques, que no és que simplement
formin part de la cultura popular sinó que
han ajudat a construir-la. Anys després, en
aquella llegendària entrevista amb François Truffaut, el geni diria que el que
havia enamorat el públic no havia
sigut ni el missatge ni la interpretació dels actors ni l’adaptació de la
novel·la: havia sigut el cinema
en estat pur.
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Divendres 4 De NOVEMBRE / 22 h

TRES RECUERDOS
DE MI JUVENTUD

Títol original: Trois
souvenirs de ma
jeunesse. Direcció:
Arnaud Desplechin. Guió:
Arnaud Desplechin i Julie
Peyr. Fotografia: Irina
Lubtchansky. Intèrprets:
Mathieu Amalric, Quentin
Dolmaire, Lou RoyLecollinet, André Dussolier,
Dinara Drukarova, Cécile
Garcia-Fogel, Françoise
Lebrun, Irina Vavilova.
Durada: 123 min.
Idioma: Francès i rus.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 2.35:1

Cannes 2015:
Premi SACD a la
Quinzena dels realitzadors.
Premis César 2015:
Millor director.

Arnaud Desplechin
FRANÇA, 2015

En Paul és retingut a l’aeroport per un problema
amb el passaport. Quan el policia li pregunta qui és
realment, en Paul recordarà tres moments que han
marcat la seva vida: les problemàtiques relacions
amb una mare suïcida i un pare absent, el viatge a
la Unió Soviètica en missió clandestina i les seves
peripècies com a universitari mentre viu un amor
tan apassionat com esguerrat per la distància.
Un dels films europeus de l’any és aquesta obra
d’Arnaud Desplechin, d’inconfusible estil propi i
amb gran influència de la Nouvelle Vague. El film
funciona com una màquina perfecta de la nostàlgia,
amb una càmera al servei de les emocions pròpies
d’un personatge adult que recorda dies millors. El
pas del temps pot semblar el tema principal, però
en aquests retalls de vida s’hi amaguen moltes altres referències a l’amor, la família, la justícia social
o la filosofia acadèmica. Una música selecta i un
reguitzell d’originals recursos estilístics i narratius
acaben d’arrodonir aquesta nova joia del cinema
francès.
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Divendres 18 DE NOVEMBRE / 22 h

EL HIJO DE SAÚL
László Nemes. HOngria, 2015

Títol original: Saul fia.
Direcció: László Nemes.
Guió: László Nemes i Clara
Royer. Música: László
Melis. Fotografia: Mátyás
Erdély. Intèrprets: Géza
Röhrig, Levente Molnár,
Urs Rechn, Sándor Zsótér,
Todd Charmont, Björn
Freiberg, Uwe Lauer, Attila
Fritz, Kamil Dobrowolski.
Durada: 107 min.
Idioma: Hongarés, rus,
jiddisch, alemany, polonés.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 1.37:1

Cannes 2015: Gran Premi
del Jurat i Premi FIPRESCI.
Millor pel·lícula estrangera:
Oscars, Globus d’or, Satellite
Awards, Independent Spirit
Awards...

Saul és un presoner jueu a Auschwitz, que treballa
cremant els cadàvers de les càmeres de gas. Un dia
troba el cos d’un nen i s’entesta a aconseguir-li un
enterrament decent. Serà per ell l’única manera de
conservar la humanitat en un ambient que fa temps
que ha perdut qualsevol esperança de deixar de ser
un infern.
L’horror. Això és el que ens porta el director hongarès László Nemes en la millor pel·lícula europea
de l’any, premiada allà on ha anat i amb el reconeixement internacional dels premis Òscar i Globus
d’Or. Hom es pregunta sovint fins a quin punt cal
repetir una vegada i una altra les terribles accions
dels nazis als camps de concentració. El que més
sorprèn és la forma amb què Nemes ha filmat
l’horror: no ens l’ensenya, ens l’insinua. Perquè
en el fons no el volem veure, no el volem acceptar,
no sabem explicar com un dia la humanitat ho va
perdre tot. Però cada cop que ens amaga una mort
del pla l’autor fa encara més brutal una denúncia
tan necessària.
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DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE / 18 h

DIUMENGES CLÀSSICS. CICLE HITCHCOCK

Atrapa a un ladrón
Alfred Hitchcock. EUA, 1955
Títol original: To Catch
a Thief. Direcció: Alfred
Hitchcock. Guió: John
Michael Hayes, basat en la
novel·la de David Dodge.
Música: Lyn Murray.
Fotografia: Robert Burks.
Intèrprets: Cary Grant,
Grace Kelly, Brigitte Auber,
Jessie Royce Landis,
John Williams, Charles
Vanel, Cosmo Sardo, Jean
Martinelli. Durada: 97 min.
Idioma: Anglès i francès.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 1.78:1

Oscars 1955:
Millor fotografia.

La policia sospita d’un famós lladre retirat com a
nou culpable d’una sèrie de robatoris a la Costa
Blava. Per provar la seva innocència, l’antic criminal
haurà de resoldre el cas, però l’aparició d’una jove
americana, filla d’una probable futura víctima dels
robatoris, farà que l’enigma entri en un nou joc de
sospites.
Considerada una de les obres “menors” de
Hitchcock, el mestre va rodar en aquesta ocasió
amb tot tipus de comoditats: un indret privilegiat
a la costa francesa, dos dels seus actors preferits i
llibertat absoluta per agafar una aparentment simple història de lladres i convertir-la en una addictiva
obra de suspens. El trencaclosques és el de sempre:
un fals culpable, un intercanvi de papers i un final
inesperat. Però sota la mirada de Hitchcock les imatges agafen un toc especial. Una fotografia guanyadora del Premi Òscar, una
desfilada de metàfores
i artefactes i un
parell d’escenes
inesborrables de
la memòria acaben
de portar aquesta joia a l’Olimp dels
films de culte.

8

DiLLUNS 5 DE DESEMBRE / 18 h

EL NEN I EL MÓN
Alê Abreu. Brasil, 2013

Títol original: O menino e
o mundo. Direcció i guió:
Alê Abreu. Música: Ruben
Feffer i Gustavo Kurlat.
Productora: Filme de
Papel. Durada: 80 min.
Idioma: Versió en català.
Projecció: Digital.
Recomanada a
partir de 7 anys

Festival d’Annecy 2014:
Millor pel·lícula i premi
del públic.
Oscars 2015: Nominada
millor pel·lícula animació.
Premis Annie 2015:
Millor pel·lícula animació.
Premis Platino 2015:
Millor pel·lícula animació.

Sessió infantil de Festa Major
Un nen troba a faltar el seu pare i abandona el seu
poble per buscar-lo. Descobrirà un món ple d’éssers fantàstics, màquines que semblen animals i un
munt de personatges pintorescos.
Alê Abreu, el director brasiler d’aquesta extraordinària pel·lícula d’animació diu del seu film de gènere
infantil que també va dedicat als nens que tots els
adults porten a dins. I és que l’obra compleix amb tot
allò que converteix algunes pel·lícules d’animació
en clàssics del cinema internacional: una animació
tècnicament perfecte, plena de moltes textures diferents; una banda sonora per recordar; una història
aparentment simple amb molts matisos a analitzar;
i unes metàfores sobre la vida real, sobre el món dels
adults, que en aquest cas es centren en les enormes
desigualtats que caracteritzen el món modern. El
Cineclub la presenta al seu públic més jove amb el
mateix entusiasme que els jurats dels principals certàmens internacionals la van premiar l’any passat.
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DiLLUNS 5 DE DESEMBRE / 22 h

primavera en
normandÍa

Títol original: Gemma
Bovery. Direcció: Anne
Fontaine. Guió: Pascal
Bonitzer i Anne Fontaine
basat en el còmic de Posy
Simmonds. Fotografia:
Christophe Beaucarne.
Música: Bruno Coulais.
Intèrprets: Gemma
Arterton, Fabrice Luchini,
Jason Flemyng, Isabelle
Candelier, Mel Raido, Pip
Torrens, Elsa Zylberstein,
Edith Scob, Niels
Schneider, Kacey Mottet
Klein, Pascale Arbillot.
Durada: 99 min.
Idioma: Francès i anglès.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 2.35:1

Anne Fontaine
FRANÇA, 2014

Sessió de Festa Major
Martin és un exparisenc establert en un petit poble
de Normandia i un apassionat de la literatura de
Gustave Flaubert. L’emoció l’envaeix quan un matrimoni anglès s’instal·la en una granja propera. No
només perquè els seus noms són Gemma i Charles
Bovary, sinó perquè el seus comportaments sembla
que s’adiguin amb els dels personatges de la novel·la
Madame Bovary.
Anne Fontaine firma una comèdia dramàtica fresca
i divertida, fruit de l’adaptació de la novel·la gràfica
Gemma Bovary de Posy Simmonds. Sense cap pretensió d’adaptar fil per randa la immensitat d’una
obra cabdal de la literatura universal com Madame
Bovary, Fontaine presenta el còctel modernitzat de
l’obra de Flaubert: amants, secrets i mentides aristocràtiques. El diàleg simpàtic convida al somriure
constant, una constant en un cinema francès d’èxit
cada cop més aferrat a aquest tipus de comèdia
lleugera amb tocs intel·lectuals.
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THE DUKE OF BURGUNDY
Peter Strickland. REGNE UNIT, 2014

Títol original: The Duke of
Burgundy. Direcció i guió:
Peter Strickland. Música:
Cat’s Eyes. Fotografia:
Nicholas D. Knowland.
Intèrprets: Sidse Babett
Knudsen, Chiara D’Anna,
Monica Swinn, Eugenia
Caruso, Eszter Tompa, Zita
Kraszkó, Fatma Mohamed,
Kata Bartsch. Durada:
104 min.
Idioma: Anglès.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 2.35:1

L’Evelyn i la Cynthia són dues amants que interpreten cada dia un joc eròtic molt particular: una
és la dominadora total de l’altra, a qui mana tot
tipus de tasques i humilia constantment. Ho tenen
tot perfectament estudiat, amb un guió molt clar i
repetitiu que les porta a l’èxtasi cada nit. Però quan
una d’elles demani una relació més convencional les
parets de la relació començaran a enderrocar-se.
Aquesta pel·lícula de Peter Strickland, d’impressionant virtuosisme tècnic i poderoses composicions
estètiques, és un dels reptes que el Cineclub Garbí
planteja a la seva audiència aquesta tardor. El peculiar joc de les protagonistes posa a l’espectador
en una situació que fluctua entre la incomoditat i
la sorpresa. Però no és només un film sobre les estranyes pràctiques sexuals d’algunes parelles: aquí
s’hi amaga un talent narratiu de classe alta, que fa
viatjar l’espectador a través de diàlegs constructors
i col·leccions de papallones a un univers d’estranya
bogeria, reflex perfecte de les relacions humanes en
les societats avançades.

11 DiVENDRES 20 DE GENER / 22 h

NUESTRA HERMANA
PEQUEÑA

Títol original: Umimachi
Diary. Direcció: Hirokazu
Koreeda. Guió: Hirokazu
Koreeda basat en el
còmic de Akimi Yoshida.
Fotografia: Mikiya
Takimoto. Música: Yôko
Kanno. Intèrprets: Haruka
Ayase, Masami Nagasawa,
Suzu Hirose, Kaho, Ryô
Kase, Ryôhei Suzuki, Lily
Franky, Shin’ichi Tsutsumi,
Jun Fubuki, Kentarô
Sakaguchi. Durada: 128
min.
Idioma: Japonés.
Subtítols: VOSE.
Projecció: Digital.
Format: 1.85:1

Sant Sebastià 2015:
Premi del públic.

Hirokazu Koreeda
JAPÓ, 2015

Tres germanes, la Sachi, la Yoshino i la Chika comparteixen casa a la ciutat de Kamakura. Quan mor el
seu pare, que no han vist en quinze anys, totes tres
viatgen al camp per assistir a l’enterrament i coneixen la Suzu, la seva tímida germanastra adolescent.
No triguen a encapritxar-se’n i la conviden a viure
a la ciutat. Així comença una nova vida d’alegries i
descobriments per a les quatre.
Guanyadora del Premi del Públic al Festival de Sant
Sebastià, aquesta obra de Kore-eda Hirozaku és una
adaptació del manga Umimachi Diary de Yoshida
Akimi, dirigit sobretot a un públic adult i femení. Els
amants del cinema asiàtic reconeixeran de seguida
l’estil japonès de treball intens i detallista, capaç de
convertir un drama familiar en una simpàtica miniatura preciosista. El culte a la quotidianitat i els vells
tòpics nipons (el menjar, les tradicions) són alguns
dels protagonistes secundaris d’una història sobre
la capacitat d’oblidar el rancor i aprendre a perdonar les velles ferides familiars.

DiUMenges ClÀssiCs

CiCle
HiTCHCOCK
Divendres 21/10/16

Hitchcock / Truﬀaut
Diumenge 30/10/16

psicosis

Diumenge 27/11/16

Atrapa a un ladrón
Diumenge 05/03/17

pendent programar
Diumenge 30/04/17

pendent programar

PROGRAMACIÓ
PRIMER QUADRIMESTRE 2016-17
07/10/16 MIA MADRE
21/10/16 HITCHCOCK / TRUFFAUT
28/10/16 VAN GOGH
30/10/16 PSICOSIS
04/11/16 TRES RECUERDOS DE
MI JUVENTUD
18/11/16 HIJO DE SAÚL
27/11/16 ATRAPA A UN LADRÓN
05/12/16 EL NEN I EL MÓN
05/12/16 PRIMAVERA EN NORMANDÍA
16/12/16 THE DUKE OF BURGUNDY
20/01/17 NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Tota la informació la trobaràs a:

www.cineclubgarbi.cat
facebook.com/cineclubmalgrat
twitter.com/cineclubgarbi
info@cineclubgarbi.cat

