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CINECLUB GARBÍ. TEMPORADA 2017-18: SEGON QUADRIMESTRE

Carreres en procés

La nova programació que presenta el Cineclub Garbí per aquest
segon quadrimestre es caracteritza per portar al Centre Cultural de
Malgrat de Mar el millor que ha donat de sí el cinema d’autor del
2017. Sense cap fil argumental concret que enllaci les obres que
componen aquesta temporada, la única cosa que tenen en comú
és que, gràcies a elles, els amants del cinema podem ser testimonis de com avancen les carreres dels directors cinematogràfics de
moda a nivell mundial. La majoria són ben coneguts pels espectadors del Cineclub, que els han vist debutar i ara podran veure com
han crescut en tècnica, experiència i talent.
Obrirem la programació amb Handia, una de les principals favorites als Goya d’enguany, i que representa la nova obra dels creadors
de la preciosa Loreak. Seguirem amb Tierra Firme, nova pel·lícula
de Marqués-Marcet (10.000 km) amb la participació del malgratenc David Verdaguer. I amb The Square veurem com s’ho va fer
Ruben Östlund (Fuerza Mayor) per aconseguir la Palma d’Or a
Cannes. També galardonades a Cannes projectarem: Sin Amor, del
rus Andrey Zvyangintsev (Leviathan), premiada amb el Premi del
Jurat; 120 Latidos por minuto del francès Robin Campillo guanyadora del Gran Premi del Jurat; i El sacrificio de un ciervo sagrado
del grec Yanthos Lanthimos (Langosta), guanyadora del millor
guió. També podrem veure una de les joies ‘indies’ de la temporada, A Ghost Story del nord-americà David Lowery, i tancarem
temporada amb En cuerpo y alma, el film hongarès que va guanyar
l’Ós d’Or a Berlin.
Com sempre, portem històries d’amor, de somnis per complir, d’injustícies i de reflexió social, i ho fem de la millor manera que coneixem: cinema d’autor en pantalla gran, pel·lícules d’actualitat creades per autors que ens donen un altre punt de vista sobre els temes
més quotidians, i ho fan amb les seves mirades fílmiques originals.

9

Divendres 2 de febrer / 22 h

HANDIA

Jon Garaño i Aitor Arregi. ESPANYA, 2017

Títol original: Aundiya.
Direcció: Jon Garaño i
Aitor Arregi. Guió: Jon
Garaño, Aitor Arregi, José
Mari Goenaga i Andoni de
Carlos. Música: Pascal
Gaigne. Fotografia:
Javier Aguirre. Intèrprets:
Joseba Usabiaga, Eneko
Sagardoy, Ramón Agirre,
Iñigo Aranburu, Aia Kruse,
Iñigo Azpitarte.
Durada: 114 min.
Idioma: Basc, castellà,
anglès i francès.
Subtítols: VOSE.

Goya 2018:
13 nominacions
Sant Sebastià 2017:
Premi especial jurat.

A mitjan segle XIX, en Martín torna al seu poble
del País Basc després de combatre a les guerres
carlines. A casa l’esperen els seus familiars, i entre
ells el seu germà Joaquín, que ha crescut molt més
del compte: amb una altura de 2,27 metres, l’anomenen ‘el gegant d’Altzo’. Lluny de preocupar-se
per l’estranya condició del seu germà, en Martín
decideix emportar-se’l a una gira per centenars de
pobles europeus, per exhibir-lo com una atracció.
Basada en una història real, la trama aconsegueix
tractar diversos temes, tots ells amb encert: la
humiliació al que és diferent, la relació entre germans i el contrast entre modernitat i món rural.
El film es mou entre la realitat i la llegenda per
acabar retratant el costat més fosc de la societat.
L’equip de l’aclamada Loreak, amb Jon Garaño i
Aitor Arregi darrera la càmera, ens trasllada amb
gran bellesa tècnica a un País Basc, una Espanya
i una Europa que, 150 anys després, segueixen
tenint els mateixos problemes.

10 Divendres 16 dE FEBRER / 22 h

TIERRA FIRME

Carlos Marqués-Marcet. ESPANYA, 2017

Títol original: Anchor and
Hope. Direcció: Carlos
Marques-Marcet. Guió:
Carlos Marques-Marcet i
Jules Nurrish. Fotografia:
Dagmar Weaver-Madsen.
Intèrprets: Oona Chaplin,
Natalia Tena, David
Verdaguer, Trevor White,
Geraldine Chaplin, Lara
Rossi, Philip Arditti,
Charlotte Atkinson.

La Kat i l’Eva viuen una tranquil·la vida de parella
sobre un vaixell al Regent’s Canal de Londres. Als
trenta-cinc anys, l’Eva vol ser mare, però la Kat no
ho veu clar. L’arribada del Roger, un amic de la Kat,
donarà aire a la situació: la Kat accepta ser mare,
però només si el Roger fos el pare biològic. Decidits a intentar-ho, el trio s’encallarà en una riuada
de problemes, malentesos i desitjos amagats.

Durada: 115 min.
Idioma: Anglès i castellà.
Subtítols: VOSE.

Segona pel·lícula de Carlos Marqués-Marcet
després de 10.000 km, que repeteix amb David
Verdaguer i Natalia Tena com a protagonistes,
acompanyats aquest cop d’Oona Chaplin. Els tres
protagonistes i la química que destil·len entre
ells són el principal baluard del film, i el director
l’explota amb serenitat amb una posada en escena
excel·lent. Temes universals com el desig, la maduresa, l’amistat o la maternitat es mesclen en un
guió equilibrat, on uns personatges immersos en
els dubtes contemporanis intenten arribar a terra
ferma emocional.

Gaudí 2018:
11 nominacions.

11

Divendres 2 de MARÇ / 22 h

THE SQUARE

Ruben Östlund. SUÈCIA, 2017

Títol original: The Square.
Direcció i guió: Ruben
Östlund. Fotografia:
Fredrik Wenzel. Intèrprets:
Claes Bang, Elisabeth
Moss, Dominic West, Terry
Notary, Christopher Læssø,
Marina Schiptjenko,
Elijandro Edouard, Daniel
Hallberg.
Durada: 142 min.
Idioma: Anglès, suec,
danès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85:1

Cannes 2017:
Palma d’or.
Premis cinema europeu
2017: 6 premis (inclòs
pel·lícula, direcció i actor).

El Christian és el comissari d’un museu d’art a
Estocolm, que darrera d’una màscara progressista i solidària amaga una personalitat hipòcrita i
mesquina. Dirigeix una exposició que incita els
seus visitants a l’altruisme, però l’agència publicitària ha tirat en marxa una campanya polèmica. A més, a en Christian li han robat el telèfon
mòbil, i la seva obsessió per recuperar-lo el durà
al costat més fosc de la seva crisi existencial.
La sàtira definitiva de l’home modern arriba de
la mà del director suec Ruben Östlund. Divertida, pertorbadora, plena d’humor negre i enigmàticament colpidora, la guanyadora de la Palma
d’Or es presenta com el film de l’any per mèrits
propis: un discurs que ataca la doble moral de la
classe alta i l’elitisme en l’art modern amb una
direcció trencadora, que juga constantment amb
el fora de pla i que dibuixa gags en forma d’escenes vinyeta perfectes.

12 Divendres 16 MARÇ / 22 h

A GHOST STORY

David Lowery. ESTATS UNITS, 2017

Títol original: A Ghost
Story. Direcció i guió:
David Lowery. Fotografia:
Andrew Droz Palermo.
Música: Daniel Hart.
Intèrprets: Rooney
Mara, Casey Affleck, Rob
Zabrecky, Will Oldham, Liz
Franke, Sonia Acevedo.
Durada: 87 min.
Idioma: Anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.33:1

Sitges 2017:
Millor fotografia.

Un home mor en un accident de trànsit i es desperta com un fantasma. En tornar a casa, veurà
passar la vida de la seva vídua: el dolor, la pena,
la recuperació, el pas del temps i l’oblit. I, pel
camí, el fantasma reflexionarà sobre els seus records, sobre el sentit últim de la seva existència.
Allò que es queda i allò que marxa quan algú
mor. Aquest és el tema sobre el qual el director
nord-americà David Lowery construeix la gran
pel·lícula del cinema independent de l’any. Ho
fa amb una gran posada en escena, amb unes
el·lipsis temporals magistrals i amb un sacrificat
Casey Affleck en el seu paper de fantasma solitari.
Tot i el títol, no és una pel·lícula de terror, sinó un
melodrama filosòfic, una reflexió existencialista
sobre la pèrdua i el significat de la vida. Lowery
ha filmat una pel·lícula insòlita que recorda al
cinema de Terence Malick amb un marcat accent
poètic. Una de les grans sorpreses del 2017.

13 Divendres 6 d’ABRIL / 22 h

SIN AMOR

Andrey Zvyagintsev. RÚSSIA, 2017

Títol original: Nelyubov.
Direcció: Andrey
Zvyagintsev. Guió: Andrey
Zvyagintsev i Oleg Negin.
Fotografia: Mikhail
Krichman. Música:
Evgueni Galperine.
Intèrprets: Maryana
Spivak, Aleksey Rozin,
Matvey Novikov, Marina
Vasilyeva, Andris Keishs,
Alexey Fateev.
Durada: 128 min.
Idioma: Rus.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Cannes 2017:
Premi del Jurat.

A la Rússia contemporània, el matrimoni de la
Zhenya i el Boris arriba a la seva fi: cadascú té ja
la seva parella i estan en procés de vendre el pis.
El seu fill petit és motiu de les seves discussions,
però quan aquest desapareix misteriosament,
hauran de col·laborar per ajudar la policia a trobar-lo.
Andrei Zvyagintsev es confirma després de Leviatan i Elena com el gran director rus dels nostres
temps, amb aquest film tècnicament impecable
i absorbent, amb multitud de lectures. En el discurs del director hi podem llegir un interessant
retrat de la vida a Rússia, amb la neu i el fred
com a secundaris de luxe, i un bon acostament
al món de la parella i de la seva etapa final. Però
sobretot, el què ens ensenya, és una brutal crítica
a la deshumanització i hipocresia de la societat
contemporània, i d’un Estat que no estima als
seus ciutadans.

14 Divendres 20 d’ABRIL / 22 h

120 pulsaciones por minuto
Robin Campillo. FRANÇA, 2017

Títol original: 120
battements par minute.
Direcció: Robin Campillo.
Guió: Robin Campillo
i Philippe Mangeot.
Fotografia: Jeanne
Lapoirie. Intèrprets:
Nahuel Pérez Biscayart,
Adèle Haenel, Yves Heck,
Arnaud Valois, Emmanuel
Ménard, Antoine Reinartz,
François Rabette.
Durada: 140 min.
Idioma: Francès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Cannes 2017:
Gran Premi del Jurat.
Premis cinema europeu
2017: millor muntatge.

A París, en plena dècada dels 90, un grup d’activistes s’organitza per crear accions que informin
a la població dels problemes del SIDA. La principal dificultat és lluitar contra l’aparent indiferència de la societat, que no és conscient encara dels
perills de la malaltia. El Nathan entra al col·lectiu
per ajudar, però ben aviat apareixen els conflictes
entre ell i el veterà Sean.
Tràgica i plena de vida a la vegada, la nova creació del director francès Robin Campillo aconsegueix convertir-se en un clàssic modern del
cinema activista. L’espectador és testimoni de
les discussions en grup, del coratge juvenil, del
dolor personal i la ràbia adolescent d’un grup
de joves obsessionats en l’esperit col·lectiu com
a eina per canviar el món. La història s’explica
sense embuts, amb una sòlida tècnica cinematogràfica i unes interpretacions que van meravellar
al jurat del Festival de Cannes.

15 Divendres 4 dE MAIG / 22 h

El sacrificio de un
ciervo sagrado

Títol original: The Killing
of a Sacred Deer. Direcció:
Yorgos Lanthimos.
Guió: Yorgos Lanthimos
i Efthymis Filippou.
Fotografia: Thimios
Bakatatakis. Intèrprets:
Colin Farrell, Nicole
Kidman, Barry Keoghan,
Raffey Cassidy, Sunny
Suljic, Alicia Silverstone,
Bill Camp
Durada: 121 min.
Idioma: Anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 1.85:1

Cannes 2017:
Millor guió.
Sitges 2017:
Premi de la crítica.

Yorgos Lanthimos
REGNE UNIT, 2017

L’Steven és un exitós cirugià cardiovascular que
viu amb la seva dona oftalmòloga i els seus fills
modèlics. Per raons misterioses, veu sovint un
adolescent, en Martin, a esquenes de la seva família. Però quan en Martin comenci a entrar a les
vides de la seva dona i els seus fills, l’Steven haurà
de prendre una decisió dràstica que posarà en
perill tota la seva existència.
El grec Yorgos Lanthimos (Canino i Langosta),
ens porta una altra desconcertant història sobre la
qual edifica una mirada als valors socials contemporanis. Es parla aquí d’un càstig diví, en el sentit
més clàssic del concepte, amb un relat basat en la
tragèdia d’Eurípides. El film és al·legòric, però de
què? Com ja feia en els seus anteriors films, construeix un univers semblant al nostre, però alhora
diferent on la moralitat i la línia que separa el bé
i el mal desapareix. Una proposta molt juganera
amanida amb un humor negre pertorbador.

16 Divendres 18 dE MAIG / 22 h

EN CUERPO Y ALMA
Ildikó Enyedi. HONGRIA, 2017

Títol original: A teströl és
a lélekröl. Direcció i guió:
Ildikó Enyedi. Fotografia:
Máté Herbai. Música:
Adam Balazs. Intèrprets:
Morcsányi Géza, Alexandra
Borbély, Ervin Nagy, Pál
Mácsai, Júlia Nyakó,
Tamás Jordán, Gusztáv
Molnár.
Durada: 116 min.
Idioma: Hongarès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Berlin 2017:
Ós d’or.
Premis cinema europeu
2017: Millor actriu.

La Maria comença a treballar com a supervisora
en un escorxador a Budapest i ben aviat comencen els rumors a causa de la seva enigmàtica
personalitat. Quan coneix l’Endre, els dos es sorprenen en descobrir que, cada nit, comparteixen
els mateixos somnis. La parella intentarà plasmar
aquests somnis a la realitat.
El binomi entre realitat i somni o entre matèria i
ment és el joc principal de la directora húngara
Ildiko Enyedi en aquest melodrama guanyador
de l’Ós d’Or al Festival de Berlín de l’any passat.
Es tracta d’una història d’amor a la vegada freda
i emocionant, que explora amb aparent tranquil·
litat el món oníric d’una parella d’enamorats,
amb sensibilitat però sense sentimentalisme.
Una història d’amor original i emocionant, que
la directora aconsegueix desenvolupar per convertir-la en un relat sobre com trobar el sentit de
l’existència de cadascú.

PROGRAMACIÓ
SEGON QUADRIMESTRE 2017-18
02.02.18

HANDIA

16.02.18

TIERRA FIRME

02.03.18

THE SQUARE

16.03.18

A GHOST STORY

17.03.18

SESSIÓ CINEMA MUNTANYA

06.04.18

SIN AMOR

20.04.18

120 LATIDOS POR MINUTO

04.05.18

EL SACRIFICIO DE UN
CIERVO SAGRADO

18.05.18

EN CUERPO Y ALMA

Tota la informació la trobaràs a:

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

