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

Imatge portada:
Estiu 1993
Disseny llibret:
Gabriel Pujol
Textos:
Marc Grèbol

CINECLUB GARBÍ. TEMPORADA 2017-18: PRIMER QUADRIMESTRE

Trobar un lloc al món
Entre les virtuts del cinema, la seva capacitat per assenyalar els problemes
de la societat contemporània és una de les més apreciades. El setè art és
impactant en l’espectador, i una eina molt útil sota les mans de les ments
creatives que, sovint, utilitzen els seus relats no només per incidir en els
conflictes socials de l’actualitat, si no també per donar forma a les confusions i misteris del món interior de cadascú de nosaltres. I, entre aquestes
confusions, destaca el sentit de la pròpia existència en un món convuls i
canviant.
Les pel·lícules programades pels propers mesos al Cineclub Garbí, escollides entre les millors obres cinematogràfiques internacionals dels últims
mesos, tenen en comú aquesta cerca de sentit, a vegades després de la
tragèdia personal. La temporada s’obre amb la gran festa del cinema amb
Estiu 1993, obligatòria per ser una d’aquelles obres de repercussió nacional i internacional que marquen la visió artística del país. L'acurada visió
de la directora de com una nena s’adapta, a poc a poc, a un món on se
sent sola sense la seva mare ha meravellat a mig món, i arriba a la pantalla
del Centre Cultural en el moment més dolç de la seva popularitat. Seguirem amb El viajante, el thriller dramàtic iranià que va triomfar als Òscar,
i començarem el novembre amb una joia italiana, Felices sueños, de nou,
la pèrdua del progenitor durant la infantesa esclata amb força, aquest cop
sobre un personatge adult, que ha amagat les seves inseguretats emocionals durant més de trenta anys. El otro lado de la esperanza és la visió
de Kaurismäki sobre aquesta gran narració actual sobre buscar el lloc al
món: els refugiats. I el primer quatrimestre finalitzarà amb Lady Macbeth
i la seva particular història de la dona ambiciosa atrapada en una presó
domèstica.
El Cineclub també busca el seu lloc a Malgrat, per acostar-se cada cop més
al nostre públic. Los últimos años del artista: afterimage, el biopic sobre
el pintor polonès Wladyslaw Strzeminski, encetarà les col·laboracions amb
entitats malgratenques, en aquest cas amb el Cercle Artístic. I seguirem
acostant-nos-hi oferint dues petites grans joies per la Festa Major de Sant
Nicolau: la comèdia lleugera francesa Rosalie Blum, i La vida d’en Carbassó, una pel·lícula d’animació que gaudiran tant petits com grans.
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Divendres 6 D’OCTUBRE / 22 h
DiSSABTE 7 D’OCTUBRE / 19 h / 22 h

ESTIU 1993

Títol original: Estiu
1993. Direcció i guió:
Carla Simón. Música:
Ernest Pipó. Fotografia:
Santiago Racaj. Intèrprets:
Laia Artigas, Bruna Cusí,
David Verdaguer, Paula
Robles, Paula Blanco, Etna
Campillo, Jordi Figueras,
Dolores Fortis, Titón
Frauca,.
Durada: 97 min.
Format: 1.85:1

Berlinale 2017:
Mejor òpera prima.
Màlaga 2017:
Biznaga de oro.

Carla Simón
ESPANYA, 2017

La mare de la Frida, una nena de 9 anys, ha mort
de sida i ella haurà d’anar a viure amb els seus oncles i la seva cosina petita a una masia d’un petit
poble català. Les dificultats per acceptar la tragèdia i la seva situació marcaran els primers mesos
de la Frida amb la seva nova família.
Carla Simón és la cineasta catalana de l’any. El
seu primer film, íntim i basat en la seva pròpia
infància, va ser una de les estrelles de la Berlinale
(millor òpera prima) i serà la candidata espanyola als Òscar. Què ofereix aquesta debutant
per ser el centre del cinema català actual? Una
pel·lícula preciosa, real i lluminosa, que parla
del dol i de la creació de la personalitat durant la
infància, i ho fa posant el punt de vista en dues
joves actrius que meravellen a l’espectador des
del primer moment. David Verdaguer, el malgratenc il·lustre, és un altre dels molts al·licients
que té el film d’obligada visualització d’aquesta
temporada.
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Divendres 20 d’octubre / 22 h

El viajante
Asghar Farhadi. IRAN, 2016

Títol original: Forushande.
Direcció i guió: Asghar
Farhadi. Música: Sattar
Oraki. Fotografia: Hossein
Jafarian. Intèrprets:
Shahab Hosseini, Taraneh
Alidoosti, Babak Karimi,
Mina Sadati.
Durada: 125 min.
Idioma: persa i anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85:1

Oscars 2016: Millor
pel·lícula parla no anglesa.
Cannes 2016:
Millor actor i guió.

L’Emad i la Rana són una jove parella iraniana que
són obligats a canviar-se de casa quan l’edifici on
viuen pateix problemes estructurals. Aconsellats
per un dels membres de la companyia de teatre de
què formen part, acabaran traslladant-se a un pis
nou. Una nit, i pensant-se que és el seu marit qui
truca al timbre, la Rana obre sense preguntar, i és
atacada per un agressor. L’episodi desencadenarà
molts problemes entre una parella que, fins llavors,
semblava gaudir d’una vida tranquil·la i alegre.
Cinc anys després d’emportar-se l’Òscar amb Nader i Simin, l’iranià Ashgar Farhadi tornava a guanyar l’estatueta amb El viajante. Farhadi demostra
ser un dels directors actuals amb més talent: torna
a presentar una parella iraniana, i aposta per crear
una tensió estil thriller que angoixa i enganxa l’espectador a parts iguals. El sexisme, les desigualtats
socials i la crisi de les relacions humanes davant
els problemes socials, són els temes d’aquesta joia,
sens dubte una de les obres mestres de l’any.
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Divendres 3 de novembre / 22 h

FELICES SUEÑOS
Marco Bellocchio. ITÀLIA, 2016

Títol original: Fai bei
sogni. Direcció: Marco
Bellocchio. Guió: Basat
en la novel·la homònima
de Massimo Gramellini.
Música: Carlo Crivelli.
Fotografia: Daniele
Ciprì. Intèrprets: Valerio
Mastandrea, Bérénice
Bejo, Fabrizio Gifuni,
Guido Caprino, Linda
Messerklinger, Ferdinando
Vetere.
Durada: 134 min.
Idioma: italià i francès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

El Massimo, un nen de 9 anys, conviu amb la seva
mare, una dona amable però inestable. Un dia el
conviden a passar uns dies amb uns veïns, que
li expliquen que la seva mare ha mort. Confús,
creixerà sent un orfe amb poca relació amb el seu
pare, sense arribar a saber mai les circumstancies
de la tragèdia. Trenta anys després, el Massimo és
un conegut escriptor i periodista que pateix uns
estranys atacs de pànic. La doctora Elisa l’ajudarà
a viatjar al seu passat a la cerca de respostes.
Mirar el passat per comprendre el present. Aquesta és la proposta del director italià Marco Bellochio, que situa el seu profund personatge al centre de les mirades dels espectadors i el fa passar
per totes les emocions possibles. La superació de
la tragèdia, la incertesa davant l’existència, l’efecte
sobre l’individu dels personatges que l’envolten...
Amb molta destresa, el mestre italià i el seu magnífic equip toquen moltes tecles i encerten en la
majoria en aquesta pel·lícula entranyable.
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Divendres 17 DE NOVEMBRE / 22 h

Los últimos años del Andrzej Wajda
artista: Afterimage POLÒNIA, 2016

Títol original: Powidoki.
Direcció: Andrzej
Wajda. Guió: Andrzej
Mularczyk. Fotografia:
Pawel Edelman.
Intèrprets: Boguslaw
Linda, Aleksandra Justa,
Bronislawa Zamachowska,
Jacek Beler, Mateusz
Bieryt, Szymon Bobrowski,
Mariusz Bonaszewski,
Danuta Borsuk, Tomasz
Chodorowski.
Durada: 98 min.
Idioma: Polonès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

SESSIÓ ORGANITZADA PEL
CERCLE ARTÍSTIC DE MALGRAT
Biopic de Wladyslaw Strzeminski, el pintor polonès mestre de la vanguarda. La vida de l’artista
va estar marcada per la creació estètica original,
l’interès per la història i la teoria artística i per
la seva lluita contra el comunisme, que impedia
el lliure desenvolupament del seu art i que el va
portar fins al seu tràgic final.
La pel·lícula és el testament cinematogràfic del cineasta polonès Andrzej Wajda, que amb 90 anys,
ha esdevedingut un dels tòtems del cine europeu
de prestigi. Aquesta obra, que explora molts matisos d’un personatge únic, és un homenatge al
seu artista preferit, que va estudiar a les mateixes
escoles i que va viure una repressió artística criminal. L’actor Boguslaw Linda és un dels principals
al·licients del film, que Wajda va estar imaginant
durant més de 20 anys.
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Divendres 1 DE DESEMBRE / 22 h

ROSALIE BLUM

Julien Rappeneau. FRANÇA, 2015

Títol original: Rosalie
Blum. Direcció: Julien
Rappeneau. Guió: Julien
Rappeneau basat en
el còmic homònim de
Camille Jourdy. Música:
Martin Rappeneau.
Fotografia: Pierre
Cottereau. Intèrprets:
Noémie Lvovsky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot,
Sara Giraudeau, Camille
Rutherford, Nicolas Bridet.
Durada: 97 min.
Idioma: francès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

SESSIÓ DE FESTA MAJOR
El Vincent és un home tranquil que segueix una
avorrida rutina entre el seu treball de perruquer
i la seva mare. Un dia es creua amb una dona,
que creu que coneix d’algun altre moment. Però
no aconsegueix recordar-ho, així que comença a
seguir-la. Al cap de poc, la dona s’adona del seguiment i comença a plantejar-se com actuar.
Camille Jourdy és la creadora d’una trilogia de
novel·les gràfiques d’històries de personatges solitaris en un poble petit, que adapta amb encert el
director novell Julian Rappeneau. El resultat són
tres històries, que se situen en algun punt entremig entre la faula i el realisme, i que s’entrellacen
a ritme d’una banda sonora animada. Aquesta
comèdia lleugera nominada als Premis Cèsar ha
entretingut i emocionat a parts iguals a l’exigent
públic francès.
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DiSSABTE 9 DE DESEMBRE / 18 h

LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Claude Barras. Suïssa, 2016

Títol original: Ma Vie
De Courgette. Direcció:
Claude Barras. Guió: Céline
Sciamma, Germano Zullo,
Claude Barras, Morgan
Navarro. Música: Sophie
Hunger. Fotografia: David
Toutevoix.

SESSIÓ INFANTIL DE FESTA MAJOR

Durada: 66 min.
Idioma: català.
Format: 1.85:1

El Carbassó ha perdut la seva mare i ingressa en
un orfenat amb altres nens de la seva edat. Al
principi li serà complicat, però a poc a poc acceptarà on està i aprendrà les lliçons vitals més importants de la infància: l’amor, la família, l’amistat
i la confiança en un mateix.

Annecy 2016: Millor
pel·lícula i premi del públic.
Premis Cine Europeu
2016: Millor pel·lícula
d’animació.

Preciosa. Aquest és l’adjectiu més repetit entre
les crítiques internacionals d’aquesta obra d’art
de l’animació suïssa, que porta l’stop motion a un
nou nivell. La innocència de la infantesa i l’aprenentatge del nen davant el món que l’envolta són
els temes principals, però si ha devorat tots els
festivals i premis del cinema europeu de l’any, no
és per haver presentat una història usual. La vida
de Carbassó és dolça fins a l’emoció, estèticament
única i totalment plena de significats i lliçons per
a tots els públics.

7

Divendres 15 de desembre / 22 h

EL OTRO LADO DE
LA ESPERANZA

Títol original: Toivon
tuolla puolen. Direcció
i guió: Aki Kaurismäki.
Fotografia: Timo
Salminen. Intèrprets: Kati
Outinen, Tommi Korpela,
Sakari Kuosmanen, Janne
Hyytiäinen, Ilkka Koivula,
Kaija Pakarinen, Nuppu
Koivu, Tuomari Nurmio,
Sherwan Haji.
Durada: 98 min.
Idioma: finès, anglès
i àrab.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85:1

Berlinale 2017:
Millor direcció.

Aki Kaurismäki
FINLÀNDIA, 2017

El Khaled és un refugiat sirià que arriba a Finlàndia a bord d’un vaixell de carbó. Busca desesperadament a la seva germana, però haurà de passar
per un sistema burocràtic d’immigració que li
denegarà l’entrada al país. El Khaled decideix
quedar-se igualment, i acaba trobant feina al nou
restaurant del Wilkhstrom, un home de mitjana
edat que ha decidit fugir de la rutina gris i complir
amb la seva ambició.
Aki Kaurismäki està deixant una petjada inimitable en el cinema europeu contemporani. Les seves pel·lícules tenen un estil únic i coherent amb
la visió única del geni finès, que en aquesta ocasió
aborda un argument actual amb la mateixa intenció de sempre: retratar, amb la reconeixible estètica del director de fotografia Timo Salminen, les
fosques vides dels éssers més humils del capitalisme més voraç. Estranya, diferent i carismàtica, la
seva narració va ser premiada amb l’Ós de Plata al
millor director a l’última Berlinale.
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Divendres 19 de gener / 22 h

LADY MACBETH

William Oldroyd. REGNE UNIT, 2016

Títol original: Lady
Macbeth. Direcció: William
Oldroyd. Guió: Alice Birch
basat en la novel·la de
Nikolai Leskov. Música:
Dan Jones. Fotografia:
Ari Wegner. Intèrprets:
Florence Pugh, Christopher
Fairbank, Cosmo Jarvis,
Naomi Ackie, Bill Fellows,
Ian Conningham, Paul
Hilton, Joseph Teague,.
Durada: 89 min.
Idioma: anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.39:1

Sant Sebastià 2016:
Premio FIPRESCI

A l’Anglaterra rural del segle XIX, la Katherine està
casada amb un home a qui no estima, un home
amargat provinent d’una família perversa. Quan
s’embarca en un apassionat idil·li amb un jove
mosso de quadra, explota de dins seu una gran
ambició per alliberar-se de la presó sense barrots
que l’envolta.
Sorprenent i políticament incorrecte pel·lícula
britànica del fins ara desconegut William Oldroyd. Lluny d’explotar el feminisme com a tema,
l’autor ens transporta a un thriller que qüestiona
la totalitat de les relacions de poder en la llar però
també en la societat. La humiliació institucionalitzada i l’aprofitament d’uns sobre els altres són
plantejats utilitzant una història inesperada per
l’espectador, que quedarà des de l’inici meravellat per la posada en escena i la fortalesa imaginativa del director. La pel·lícula no té com a referent
l’obra de Shakespeare, sinó una novel·la de Nikolai Leskov, publicada a mitjan segle XIX.

PRoGRAmACIó
PRIMER QUADRIMESTRE 2017-18
06.10.17

EsTIU 1993

07.10.17

EsTIU 1993

20.10.17

EL vIAjANTE

03.11.17

FELICEs sUEÑos

17.11.17

Los úLTImos AÑos DEL
ARTÍsTA: AFTERImAGE

01.12.17

RosALIE BLUm

09.12.17

LA vIDA D’EN CARBAssó

15.12.17

EL oTRo LADo DE LA
EsPERANZA

19.01.18

LADY mACBETH

Tota la informació la trobaràs a:

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

