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ELLA

Deia Truffaut que el cinema és l’art de la dona, o sigui, de l’actriu. I si hi ha
una actriu que representa el que ha donat de sí el món del cinema aquest
2016, aquesta ha sigut Isabelle Huppert. La francesa, amb més d’un centenar de pel·lícules a les seves esquenes, va meravellar amb la seva imperial
actuació a Elle, la nova entremaliadura de Paul Verhoeven, sens dubte
una de les obres de l’any. I com si protagonitzar drames amb papers profunds i impactants fos cosa fàcil, Huppert es va posar a les ordres d’una
cada vegada més interessant Mia Hansen-Løve a El porvenir per tornar
a deixar clar que, als 63 anys, només es pot dir que està a un nivell difícil
d’igualar. Al Cineclub Garbí som fans de l’actriu i us portem aquestes dues
joies franceses que iniciaran i clouran el quadrimestre.
Elle és bona, però el jurat de Cannes, en una de les seves controvertides
decisions, va donar la Palma d’Or a Yo, Daniel Blake, l’enèsim drama
social de Ken Loach, i que també programem amb l’esperança que els
espectadors jutgin per sí mateixos. L’altra gran pel·lícula francesa de l’any
va ser Frantz, de François Ozon, una d’aquelles perles d’època en blanc i
negre que ens recorda als cinèfils per què ens agrada el cinema. I si seguim
repassant el que ha donat de sí el cinema europeu aquest any passat,
és impossible no aturar-se a contemplar la trencadora Toni Erdmann.
Qui en algun moment hagi dubtat de l’habilitat per fer comèdia dels alemanys, sens dubte quedarà fascinat per l’humor que projecta Maren Ade.
La nota asiàtica la posarà en aquest quadrimestre La doncella, del coreà
Park Chan-wook, un d’aquells directors irrepetibles, capaç d’unir la bella
mirada asiàtica amb les temàtiques globals més complexes.
Com veieu, en les properes setmanes portem al Centre Cultural els directors internacionals de més nivell de l’actualitat, però no deixem de mirar
els autors més interessants de casa nostra. Albert Serra torna amb el seu
singular cinema a La mort de Lluís XIV. I també torna un vell conegut del
Cineclub, Isaki Lacuesta, que ha sigut un altre dels grans protagonistes del
cinema català. A La propera pell reflexiona sobre la identitat humana
amb un magnífic thriller que ha atret la mirada dels acadèmics catalans
i espanyols. I no ens podíem oblidar del cicle Hitchcock, ben representat
durant aquesta temporada pel clàssic El hombre que sabía demasiado.

12 Divendres 3 DE FEBRER / 22 h

ELLE

Paul Verhoeven. FRANÇA, 2016

Títol original: Elle.
Direcció: Paul Verhoeven.
Guió: David Birke basat
en la novel·la de Philippe
Djian. Música: Anne
Dudley. Fotografia:
Stéphane Fontaine.
Intèrprets: Isabelle
Huppert, Laurent
Lafitte, Anne Consigny,
Charles Berling, Virginie
Efira,Judith Magre,
Christian Berkel, Jonas
Bloquet, Alice Isaaz, Vimala
Pons, Raphaël Lenglet,
Arthur Mazet, Lucas
Prisor, Hugo Conzelmann,
Stéphane Bak.
Durada: 130 min.
Idioma: francès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Globus d’Or 2017:
Millor pel·lícula estrangera
i millor actriu drama.

La Michèle és una empresària d’èxit, que manté
amb mà freda el poder sobre la seva companyia de
videojocs, sobre la seva problemàtica família i sobre
la seva minvant vida amorosa. Un dia qualsevol, un
emmascarat es cola a casa seva i la viola de forma
salvatge. Incapaç de permetre aquesta humiliació, la
Michèle rebutja ser victimitzada, li treu importància
al fet entre el seu cercle d’amistats i ni tan sols denuncia el crim. Però en secret intentarà descobrir la
identitat del seu assaltant.
Si hi ha una llista negra de directors a Hollywood,
aquesta l’encapçala Paul Verhoeven. El polèmic
director, incapaç de trobar als Estats Units una actriu
per la seva nova entremaliadura, va anar a parar a
França, on van rebre’l amb els braços oberts i van
escollir Elle com a representant pels Òscar. Verhoeven es mou entre l’estudi dels camins del desig, la
crítica als llaços familiars i una mirada sense embuts
a la condició femenina. La gran pel·lícula del 2016
arriba al Cineclub Garbí amb una Isabelle Huppert
que glaça la sang de l’espectador a cada pla.

13 DIvENDREs 17 DE FEBRER / 22 h

LA PROPERA PELL

Isaki lacuesta i Isa Campo. eSPANYA, 2016

Títol original: La propera
pell. Direcció: Isaki
Lacuesta i Isa Campo.
Guió: Isa Campo, Isaki
Lacuesta i Fran Araújo.
Música: Gerard Gil.
Fotografia: Diego Dussuel.
Intèrprets: Àlex Monner,
Emma Suárez, Sergi López,
Bruno Todeschini, Igor
Szpakowski, Mikel Iglesias,
Greta Fernández, David
Arribas, Pablo Rosset,
Guillem Jorba.
Durada: 103 min.
Idioma: català, castellà i
francès.
Format: 1:1.78

Festival Màlaga 2016:
Premi especial del jurat,
millor direcció, millor
actriu i millor muntatge.
Gaudí 2017:
14 nominacions.

Vuit anys després de la seva desaparició, en Gabriel
torna a casa. De nen es va perdre per la muntanya
i ara és un adolescent que es troba una mare que
el donava per mort. La seva família, sense superar
encara el trauma de la desaparició, el rep inicialment
amb alegria, però a poc a poc començaran a sorgir
els dubtes: ¿és de veritat el nen que va desaparèixer
fa tants anys o ha tornat a casa un impostor?
Qui som i què recordem de nosaltres mateixos són
sovint preguntes amb la mateixa resposta. Isaki
Lacuesta presenta un relat a mig camí del drama
intimista i el thriller de misteri, amb una narració
vibrant, que sembra dubtes constants i que beu
d’un relat complex per qüestionar la memòria i la
ment de cada espectador. Àlex Monner interpreta
l’adolescent de mirada freda i dura, colpejat per un
passat d’orfenats, mentre que Emma Suárez llueix en
el paper de càlida mare. Acompanyat per Isa Campo
en la direcció, Lacuesta signa aquest film de suspens
fent que el gènere es retorci i agafi un accent molt
personal.

14 Divendres 10 DE MARÇ / 22 h

FRANTZ

François Ozon. FRANÇA, 2016

Títol original: Frantz.
Direcció: François Ozon.
Guió: François Ozon,
basat en la pel·lícula
Remordimiento (1931)
d’Ernst Lubitsch.
Música: Philippe Rombi.
Fotografia: Pascal Marti.
Intèrprets: Pierre Niney,
Paula Beer, Cyrielle Clair,
Johann von Bülow, Marie
Gruber, Ernst Stötzner,
Anton von Lucke.
Durada: 113 min.
Idioma: francès i alemany.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Festival Venècia 2016:
Millor nova actriu.

En una ciutat alemanya a inicis de 1919, l’Anna plora
la mort del seu promès, el Frantz, a la Gran Guerra.
Viu a casa dels que haurien sigut els seus sogres, i
cada dia posa flors a una tomba buida. En aquest
mateix cementiri, un dia troba l’Adrien, un jove francès. De seguida l’Anna el veu com un vell amic del
seu promès, i ell visita la família, a qui els recorda el
seu fill perdut. Poc es poden imaginar que, darrere
l’aparença tímida i preocupada de l’Adrien, s’amaga
la identitat del soldat que va matar el Frantz.
La mentida i la culpa són els temes principals
d’aquesta pel·lícula que François Ozon presenta en
un deliciós blanc i negre. La història és una adaptació de Remordimiento (1932) d’Ernst Lubitsch, i la
idea no és nova per ningú, però la narrativa enganxa
des del primer moment gràcies a un joc de mentides
i suspens i a les perfectes actuacions de la parella
protagonista. I és que quan les mirades parlen i les
emocions es viuen a flor de pell, sembla secundari
un context polític dur, amb una Alemanya derrotada
on a poc a poc es cultiva l’ou de la serp.

15 Divendres 24 DE MARÇ / 22 h

LA DONCELLA

Park Chan-wook. Corea del SuD, 2016

Títol original: Ah-ga-ssi.
Direcció: Park Chan-wook.
Guió: Park Chan-wook i
Jung Seo-kyung basat en
la novela Fingersmith de
Sarah Waters. Música:
Cho Young-wuk.
Fotografia: Chung Chunghoon. Intèrprets: Ha
Jung-woo, Kim Min-hee,
Jo Jin-woong, Kim Tae-ri,
Moon So-ri, Kim Hae-suk.
Durada: 144 min.
Idioma: coreà i japonès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Cannes 2016:
Millor direcció artística.
Sitges 2016:
Premi del públic.

La Sookee és l’acompanyant d’un ambiciós estafador
en la Corea ocupada per Japó dels anys 30. La seva
missió es infiltrar-se com a criada a la casa d’una rica
dona japonesa, la Hideko, i a poc a poc influir-la per
què es casi amb l’estafador, que es fa passar per un important comte. El pla perfecte tremola quan la Sookee
comença a veure la Hideko amb uns altres ulls.
Tots els personatges tramen contra uns i altres, però
no importa res quan la passió s’imposa a la raó. Park
Chan-wook es va presentar al Festival de Cannes
amb una obra plena de la cuidada bellesa estètica
pròpia del cinema asiàtic i una perversa història
plena de estafa, intriga i sadisme. El fil narratiu es
segueix amb dedicació, però la verdadera potència
del film la descobrim en les diferents capes temàtiques, algunes molt clares i evidents, d’altres fosques
i genials. Nominada a tot arreu com una de les pel·
lícules de l’any, el públic de Sitges la va votar com a la
millor obra del festival de referència de casa nostra.
La doncella és la proposta més provocadora i sensual
d’aquest quadrimestre.

16 Divendres 7 D’ABRIL / 22 h

LA MORT DE LLUÍS XIV
Albert Serra. ESPANYA, 2016

Títol original: La Mort
de Louis XIV. Direcció:
Albert Serra. Guió: Thierry
Lounas i Albert Serra.
Música: Marc Verdaguer.
Fotografia: Jonathan
Ricquebourg. Intèrprets:
Jean-Pierre Léaud, Patrick
d’Assumçao, Marc Susini,
Bernard Belin, Irène
Silvagni, Vicenç Altaió.
Durada: 115 min.
Idioma: francès i llatí.
Subtítols: VOSC.
Format: 2.35:1

Gaudí 2017:
7 nominacions.

Lluís XIV, el Rei Sol, el monarca francès per excel·
lència, ha aconseguit passar a la història com un
dels personatges més rellevants i influents de la
història europea. Al 1715, després de tornar de
viatge, va sentir un fort dolor a la cama. Aquesta és
la història de la seva agonia, que el va portar fins a
la mort.
Albert Serra havia rebut un encàrrec del Centre
Pompidou força especial: una performance sobre
la mort de Lluís XIV, on Jean-Pierre Léaud, caracteritzat com el monarca, agonitzaria lentament en
una vitrina d’una de les sales principals mentre
els visitants l’observaven. La idea no va quallar per
problemes logístics, així que, com si res, van decidir
realitzar el film. El resultat està considerat la millor
obra del poètic director català, que despulla el relat
que hi ha dins el mite i ens presenta una obra que
no només tracta sobre la mort. De composició admirable i llenguatge únic, la de Serra és una d’aquelles
pel·lícules que se’t queden a la retina temps després
de sortir de la sala.

17 Divendres 21 D’ABRIL / 22 h

YO, DANIEL BLAKE
Ken Loach. REGNE UNIT, 2016

Títol original: I, Daniel
Blake. Direcció: Ken
Loach. Guió: Paul Laverty.
Música: George Fenton.
Fotografia: Robbie Ryan.
Intèrprets: Hayley Squires,
Natalie Ann Jamieson,
Dave Johns, Micky
McGregor, Colin Coombs,
Bryn Jones, Mick Laffey,
Dylan McKiernan, John
Sumner, Briana Shann,
Rob Kirtley.
Durada: 100 min.
Idioma: anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85 :1

Cannes 2016:
Palma d’Or.
Sant Sebastià 2016:
Premi del públic.

El Daniel és un fuster de 59 anys, treballador constant, a qui el metge ha detectat una malaltia que li
impedeix treballar. Amb tota la innocència del món,
es presenta als serveis socials amb la intenció de
demanar una ajuda. Però l’administració pública
anglesa no li ho posarà gens fàcil.
Als seus vuitanta anys, Ken Loach i el seu guinonista
habitual, Paul Laverty, són un referent del cinema
de forta crítica social. El guió i els temes són ben
coneguts per la societat occidental, i no només ens
trobem davant d’una crítica kafkiana a la tediosa
burocràcia de l’Estat social i de dret: Loach parla
també de les esperances d’una classe treballadora
marginada, que se sent abandonada per aquells
que hi són precisament per cuidar-la, i ho fa amb
emotivitat i sentiment, amb uns caràcters creïbles i
carismàtics, plens de defectes, debilitats i passions.
Més enllà de l’efecte de ser la gran vencedora a Cannes, no es pot amagar que ens trobem davant d’una
de les millors pel·lícules del director britànic dels
últims anys.

18 Divendres 5 DE MAIG / 22 h

Toni Erdmann
Maren Ade. ALEMANYA, 2016

Títol original: Toni
Erdmann. Direcció i guió:
Maren Ade. Fotografia:
Patrick Orth. Intèrprets:
Peter Simonischek, Sandra
Hüller, Lucy Russell,
Trystan Pütter, Hadewych
Minis, Vlad Ivanov,
Ingrid Bisu, John Keogh,
Ingo Wimmer, Cosmin
Padureanu, Anna Maria
Bergold, Radu Banzaru,
Alexandru Papadopol, Sava
Lolov, Jürg Löw, Miriam
Rizea.
Durada: 160 min.
Idioma: alemany, anglès i
romanès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85 :1

Premis cinema europeu:
Millor pel·lícula, direcció,
guió, actor i actriu.
Cannes 2016:
Premi FIPRESCI.

La Ines és una empresària model, que treballa en
una gran firma alemanya a Budapest. Porta una
vida snob, rodejada sempre d’alts executius, molta
elegància i fredor. Només el seu pare, un esbojarrat
amant de les disfresses, podia trastocar el perfecte
món de la Ines. Al principi sent vergonya de com es
comporta davant els seus col·legues, però a poc a
poc veurà com el que està fent el seu pare és donar-li
sentit a la seva vida.
La comèdia europea de l’any arriba al Cineclub Garbí amb ganes de trencar esquemes. A les crítiques
especialitzades gairebé se’ls acaben els adjectius:
sorprenent, incòmoda, refrescant, genial, absurda,
magnífica, subtil... Aquí no trobareu qualsevol tipus
d’humor. Ballant al mig de la fina línia que separa
l’humor absurd de la vergonya aliena, la pel·lícula
cobra sentit quan l’espectador s’adona que precisament aquest és el ball que proposa la directora. I,
com a totes les bones comèdies, darrere el riure fàcil
s’hi amaga una crítica satírica als nostres models
socials.

20 Divendres 19 DE MAIG / 22 h

EL PORVENIR

Mia Hansen-Løve. FRANÇA, 2016

Títol original: L’avenir.
Direcció i guió: Mia
Hansen-Løve. Música:
Raphael Hamburger.
Fotografia: Denis Lenoir.
Intèrprets: Isabelle
Huppert, Edith Scob,
Roman Kolinka, André
Marcon, Sarah Le Picard,
Solal Forte, Elise Lhomeau,
Lionel Dray, Marion
Ploquin.
Durada: 100 min.
Idioma: francès, alemany,
i anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85 :1

Berlin 2016:
Millor direcció.

Fins a quin punt creiem que tenim la nostra vida
controlada i estable? La Nathalie és una professora
de filosofia. Té una gran estima pels seus alumnes
d’institut, cuida la seva mare i passa el temps amb el
seu marit i els seus fills grans. Però, d’un dia per l’altre, tot comença a fallar, i la Nathalie haurà d’adaptar-se a tots els canvis.
El que podria semblar una historia molt quotidiana
es transforma en una narració potent, amb una Isabelle Huppert estel·lar. La cinquena pel·lícula de Mia
Hansen-Løve és potser la seva millor obra, un film
molt francès que parla sobretot de la supervivència
emocional d’una societat plena de canvis, inquietuds
i somnis fatals que mai es compleixen. L’autora aprofita l’avinentesa per fer un retrat molt singular sobre
la vida en família, la crisi de les humanitats i, en
definitiva, sobre allò que aconsegueix fer-nos feliços.
És difícil imaginar cap altra intèrpret donant vida a
Nathalie com Isabelle Huppert, que aquí ofereix la
prova més irrefutable de per què, actualment, és la
millor actriu del món.

sEssIONs EsPECIALs
DIssABTE 18 DE MARÇ / 20.30 h

CINEMA DE MUNTANYA
sEssIÓ
GRATUÏTA

Projecció de 2 pel·lícules premiades en el Festival
BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló.

ORGANITZA:
GRUP EXCURSIONISTA
MALGRATENC

DEFAIs A DRINGO
Premi Millor Pel·lícula de Cultura de Muntanya 2014.
D’Alun Hughes. Gran Bretanya, 2013. 49 minuts.
K2: sIREN OF HIMALAYAs
Flor de Neu d’Or i Gran Premi Vila de Torelló 2014.
De David Ohlson. EUA, 2012. 75 minuts.

DIUMENGE 30 D’ABRIL / 18 h

dIuMeNGeS ClÀSSICS. CICLE HITCHCOCK

EL HOMBRE QUE sABÍA DEMAsIADO
Alfred Hitchcock. eSTATS uNITS, 1956

Un matrimoni americà que està de vacances al Marroc són testimonis de la mort d’un espia i del segrest
del seu fill. La família MacKenna no sabrà amb qui
confiar, i sense adonar-se, es trobaran enmig d’una
operació d’espionatge internacional.
Hitchcock reprèn la història que ja va rodar l’any 1934
amb Peter Lorre per donar forma a aquest thriller
protagonitzat pels mítics James Stewart i Doris Day.
La pel·lícula té les habituals virtuts narratives de les
seves obres amb conspiracions, pistes falses i malentesos que impregnen la trama d’una gran intriga i humor. La famosa melodia Que será, será que Doris Day
canta, va guanyar l’Oscar de 1956 a la millor cançó.

PROGRAMACIÓ
SEGON QUADRIMESTRE 2016-17
03/02/17

ELLE

17/02/17

LA PROPERA PELL

10/03/17

FRANTZ

18/03/17

SESSIÓ CINEMA MUNTANYA

24/03/17

LA DONCELLA

07/04/17

LA MORT DE LLUÍS XIV

21/04/17

YO, DANIEL BLAKE

30/04/17

EL HOMBRE QUE SABÍA
DEMASIADO
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19/05/17
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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
k info@cineclubgarbi.cat

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

