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CINECLUB GARBÍ. TEMPORADA 2018-19: PRIMER QUADRIMESTRE

EN FEM 50!
El 1968 fou un any reivindicatiu a tot el planeta. Grans moviments socials, dominats sobretot per una generació molt jove,
es van alçar per reclamar el seu lloc en un món que pretenien
deixar més lliure i més net del que s’havien trobat. Va ser l’any
de la mort del Che, de la primavera de Praga, dels pantalons de
campana al Maig francès i les guitarres hippies al Festival de
Woodstock. Els Beatles estrenaven Hey Jude, dues computadores s’unien per primera vegada a través d’una xarxa telefònica,
l’Apolo 8 sobrevolava la Lluna i Stanley Kubrick meravellava la
cultura popular amb 2001: Odisea del espacio.
Va ser un any de revolucions i progressos artístics i científics en
l’àmbit internacional que marcarien les següents dècades de la
humanitat. A petita escala, però, les coses es vivien molt diferent: Malgrat de Mar era un poble de menys de 9.000 habitants
a les acaballes de la dictadura, que experimentava un boom
demogràfic i veia arribar les primeres grans onades turístiques.
En aquest context, un grup d’amants del cinema projectava la
primera pel·lícula del que, un temps més tard, seria anomenat el
Cineclub Garbí. La transgressora Los olvidados, d’un geni exiliat
a Mèxic com Luis Buñuel, acostava el cinema reivindicatiu i de
gran interès cultural a un públic local, que entre la censura i la
distància, tenia poques oportunitats de veure l’incipient cinema
d’autor que sorprenia tant la crítica europea com l’americana.
D’aquella projecció ja fa 50 anys, i el Cineclub Garbí ho celebra
projectant de nou el film de Buñuel, que amb la seva reivindicació social i el seu gran poder artístic reflecteix de forma molt sàvia la història de l’entitat. Acostar al poble el millor cinema d’autor és la gran revolució que podem oferir a una societat que, si es
queda òrfena de cultura, es quedarà també òrfena de criteri.

LUCKY

John Carroll Lynch.
EUA, 2017
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Divendres 5 d’octubre / 22 h

El Lucky és un home ateu i sense família de noranta anys que viu la seva rutina en una solitària
ciutat desèrtica. Després de patir una caiguda
i en veure que a poc a poc s’acosta el final dels
seus dies, decideix emprendre un viatge d’autodescoberta.
Títol original: Lucky.
Direcció: John Carroll
Lynch. Guió: Logan Sparks
i Drago Sumonja. Música:
Elvis Kuehn. Fotografia:
Tim Suhrstedt. Intèrprets:
Harry Dean Stanton, Ed
Begley Jr., David Lynch,
Beth Grant, James Darren,
Tom Skerritt, Barry Shabaka
Henley, Yvonne Huff,
Hugo Armstrong, Bertila
Damas, Ron Livingston,
Ana Mercedes, Sarah Cook,
Amy Claire, Ulysses Olmedo,
Mikey Kampmann.
Durada: 88 min.
Idioma: anglès i espanyol.
Subtítols: Vose.
Format: 2.39:1

Harry Dean Stanton és el protagonista absolut
d’aquesta petita gran obra del cinema independent americà. El veterà actor, mort pocs dies
després de l’estrena del film, encarna un personatge arrugat i sensible, de mirada perduda
i somriure bondadós, mentre el seguim pel seu
comiat a una vida tan senzilla com meravellosa.
El dirigeix un debutant John Carroll Lynch, que
signa aquí una pel·lícula sobre l’espiritualitat, la
soledat, la por a la mort i les relacions humanes,
cuinada a la calor del desert més western i amb
l’aparició estel·lar d’un altre Lynch, el David, en
aquesta ocasió com a actor secundari de luxe.
Satellite Awards 2017: Millor actor i òpera prima.
Gijón 2017: Millor actor i BSO.

THE FLORIDA
PROJECT
Sean Baker. EUA, 2017
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Divendres 19 d’octubre / 22 h

La Moonie és una nena de 6 anys que viu en un
petit motel de carretera molt a prop de Disney
World, a Orlando. Passa la major part del temps
amb els seus amics, amb qui es dedica a jugar, a
buscar aventures i a observar de primera mà els
seus peculiars veïns. Mentrestant, la mare de la
Moonie intenta sobreviure a qualsevol preu.
Títol original: The Florida
Project. Direcció: Sean
Baker. Guió: Sean Baker
i Chris Bergoch. Música:
Lorne Balfe. Fotografia:
Alexis Zabé. Intèrprets:
Brooklynn Prince, Willem
Dafoe, Bria Vinaite, Caleb
Landry Jones, Mela Murder,
Valeria Cotto, Christopher
Rivera, Macon Blair, Sandy
Kane, Karren Karagulian,
Lauren O’Quinn, Giovanni
Rodriguez, Carl Bradfield,
Betty Jeune.
Durada: 115 min.
Idioma: anglès, espanyol i
portuguès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

La vida real no és Disney World, i el cinema americà no és només Hollywood. Sean Baker demostra per què és un dels directors indies més a tenir
en compte. Com en les seves anteriors obres,
a The Florida Project es fixa en els sectors més
marginals de la societat, en la cara amarga del
somni americà, i ho fa d’una manera tan directa
i sincera que sembla un documental, però sense
recrear-se en les misèries i donant sempre espai
a l’aspecte més humà. És una pel·lícula meravellosa, en què la llum i la foscor es donen la mà i hi
ha equilibri entre el retrat social i el retrat infantil.
Oscars i Globus d’Or 2017:
Nominació a millor actor secundari (Willem Dafoe).

EL CAIRO
CONFIDENCIAL
Tarik Saleh. SUÈCIA, 2017
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Títol original: The Nile
Hilton Incident. Direcció
i guió: Tarik Saleh.
Fotografia: Pierre Aïm.
Intèrprets: Fares Fares,
Tareq Abdalla, Yasser Ali
Maher, Nael Ali, Hania Amar,
Slimane Dazi, Ger Duany,
Ahmed Abdelhamid Hefny,
Ahmed Khairy, Mari Malek,
Ahmed Selim, Hichem
Yacoubi, Mohamed Yousry
Durada: 106 min.
Idioma: àrab, dinka, anglès
i francès.
Subtítols: Vose.
Format: 2.39:1

Divendres 2 de novembre / 22 h

El Nouredinne és un policia corrupte a El Cairo. En un altre dia fosc de la revoltosa capital
egípcia, és enviat a investigar a un hotel, on una
preciosa noia ha estat assassinada. Ben aviat
començarà a lligar l’assassinat amb alguns personatges importants de la ciutat, i la seva moral
començarà a plantejar-se si arribar al fons de
l’assumpte val més la pena que un grapat de
bitllets.
Cinema negre egipci, pura obra detectivesca
a l’estil Chinatown: un protagonista de moral
ambigua, un argument embolicat, una noia que
marca el fil a estirar i uns secundaris que amaguen més del que sembla. L’espectador gaudirà
d’una obra de gènere marcat, i contemplarà a la
vegada l’espectral i desastrosa El Cairo dels nostres dies. Un relat sobre la moralitat humana i un
retrat sobre una societat globalitzada que s’encamina sense rumb cap a la desesperació.
Sundance 2017: Millor pel·lícula internacional.
Seminci 2017: Millor pel·lícula, director i guió.

Caras y
lugares
Agnès Varda i JR.
FRANÇA, 2017
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Divendres 16 DE NOVEMBRE / 22 h

SESSIÓ ORGANITZADA PEL
CERCLE ARTÍSTIC DE MALGRAT

Títol original: Visages
villages. Direcció: Agnès
Varda i JR. Música: Matthieu
Chedid Balfe. Fotografia:
Roberto De Angelis, Claire
Duguet, Julia Fabry, Nicolas
Guicheteau, Romain Le
Bonniec, Raphaël Minnesota,
Valentin Vignet.
Durada: 90 min.
Idioma: francès.
Subtítols: VOSCat.
Format: 1.85:1

Agnès Varda i l’artista JR viatgen per la França rural amb una camioneta on, a dins, hi porten una
màquina d’impressió fotogràfica gegant. L’objectiu és fotografiar diferents personatges que es
trobin, imprimir les instantànies a mida mural i
deixar-les exposades als mateixos indrets.
La directora Agnès Varda, àvia de la Nouvelle Vague, dirigeix i protagonitza un documental nominat a l’Òscar i guanyador a diversos certàmens.
Un treball ple d’humor, tendresa i malenconia,
i sobretot de molta sinceritat. Perquè als indrets
menys famosos, a les cares més desconegudes, és
on els dos artistes troben la realitat que busquen.
I aquesta realitat tan directa i propera és la que es
mereix un mural de grans dimensions i una pel·
lícula única, espectacularment vitalista signada
per una autora de noranta anys.
Oscars 2017: Nominació a millor documental. Cesars /
Toronto / Independent Spirit 2017: Millor documental.

50
aniversari
1968-2018

El 26 de novembre
de l’any 1968 es va
projectar ‘Los olvidados’, la primera
pel·lícula del que,
un temps més tard,
seria anomenat
Cineclub Garbí.
Volem celebrar
aquesta efemèride
amb una petita festa i amb la projecció
de l’obra mestra de
Buñuel.

FESTA DE CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE

los olvIdados

5 dIveNdres 23 de NoveMBre / 22 h

Obra cúspide del cinema de Luis Buñuel, a
qui van arribar a intentar agredir físicament
durant les protestes mexicanes contra l’estrena del film acusant-lo de violent i transgressor. Premiada a Cannes i considerada
una de les millors obres cinematogràfiques
de la història del setè art, sens dubte és un
poderós còctel amb el bo i millor del geni
aragonès: un tràgic i fosc relat ple de surrealisme que en la seva capa subliminal submergeix l’espectador en una profunda reflexió sobre la mort, que persegueix de forma
inevitable tant al bé com al mal. No falta una
inquietant banda sonora enmig dels carrers
de la Ciutat de Mèxic més pobre, per on els
personatges del relat s’hi passegen perduts,
oblidats per la societat que els envolta.

Títol original: Los olvidados.
Direcció: Luis Buñuel. Guió: Luis
Buñuel i Luis Alcoriza. Música:
Gustavo Pittaluga i Rodolfo
Halffter. Fotografia: Gabriel
Figueroa. Intèrprets: Alfonso
Mejía, Roberto Cobo, Estela
Inda, Miguel Inclán, Alma Delia
Fuentes, Francisco Jambrina.
Durada: 85 min. Format: 1.37:1
Cannes 1951:
Millor direcció

EL ORDEN
DIVINO

Petra Biondina Volpe.
SUÏSSA, 2017
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Títol original: Die göttliche
Ordnung. Direcció i
guió: Petra Biondina
Volpe. Música: Annette
Focks. Fotografia: Judith
Kaufmann. Intèrprets:
Marie Leuenberger,
Maximilian Simonischek,
Rachel Braunschweig,
Sibylle Brunner, Marta
Zoffoli, Bettina Stucky, Noe
Krejcí, Finn Sutter, Peter
Freiburghaus, Therese
Affolter, Ella Rumpf, Nicholas
Ofczarek, Sofia Helin.
Durada: 96 min.
Idioma: alemany, italià i
anglès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Divendres 30 DE NOVEMBRE / 22 h

Corre l’any 1971 i la Nora viu tranquil·lament en
un petit poble suís. Al poble gairebé no es parla
de les protestes nacionals pels drets civils. Quan
el marit de la Nora li prohibeix acceptar una feina, ella es replanteja la realitat on viu. Ben aviat
s’unirà en públic a les protestes per aconseguir
el sufragi femení, prohibit fins aleshores, i portarà a la vaga les altres dones del poble.
El orden divino és una obra suïssa de marcat
contingut social ambientada al 1971 però amb
un missatge d’extrema actualitat. La lluita feminista per a la igualtat es barreja en un quadre
domèstic i costumista en un encantador poblet
entre muntanyes. La directora Petra Biondina
Volpe filma amb intel·ligència una d’aquelles
pel·lícules didàctiques de narrativa impactant
que agraden a tots els públics. Autèntic fenomen
a la taquilla del seu país i elogiada per la crítica
europea, va recollir el premi del públic a Tribeca.
Tribeca 2017: Premi del públic, millor directora, millor actriu.

ALMA MATER
Philippe Van Leeuw.
Bèlgica, 2017
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Títol original: Insyriated.
Direcció i guió: Philippe Van
Leeuw. Música: Jean-Luc
Fafchamps. Fotografia:
Virginie Surdej. Intèrprets:
Hiam Abbass, Diamand
Bou Abboud, Juliette Navis,
Mohsen Abbas, Moustapha
Al Kar, Alissar Kaghadou,
Ninar Halabi, Jihad Sleik,
Elias Khatter.
Durada: 87 min.
Idioma: àrab.
Subtítols: Vose.
Format: 1.85:1

Divendres 14 DE DESEMBRE / 22 h

L’Oum és una mare que viu al seu apartament
d’una ciutat de Síria en plena guerra. Amb tota la
ciutat devastada, la família, amics i veïns propers
s’han refugiat junts al mateix pis, on lluiten per
sobreviure entre franctiradors, bombardejos i
lladres. La rutina que viuen serà l’única forma de
sobreviure a l’horrible mal que els espera a l’altre
costat de la paret.
Els conflictes de Síria, el Líban i la resta de països de l’Orient Mitjà són les grans desgràcies
humanes dels nostres temps, i el cinema ha
servit com a fantàstic mitjà per mostrar-los. Però
poques pel·lícules acosten l’espectador occidental a la tragèdia humana de la població civil
com aquesta joia del belga Philippe Van Leeuw:
amb la claustrofòbia que transmeten les parets
de l’habitatge i, mostrant-nos amb comptagotes
l’horror de fora, entrem fins al fons d’uns personatges asfixiats, que mostren la seva humanitat
més càlida en els moments més foscos.
Berlin / Copenhague / Sevilla 2017: Premi del públic.

ISLA DE
PERROS
Wes Anderson.
EUA, 2018
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Divendres 11 DE GENER / 22 h

A la ciutat de Megasaki, una gran epidèmia de
grip canina provoca que l’alcalde decideixi enviar tots els gossos a una illa abocador propera
i posar-la en quarantena. L’Atari, un nen que ha
perdut el seu gos, decideix emprendre un viatge
a l’illa per rescatar-lo, mentre a la ciutat s’hi desperta un moviment a favor dels animals.
Títol original: Isle of Dogs.
Direcció: Wes Anderson.
Guió: Wes Anderson, Roman
Coppola, Kunichi Nomura
i Jason Schwartzman.
Música: Alexandre Desplat.
Fotografia: Tristan Oliver.
Veus intèrprets: Bryan
Cranston, Edward Norton,
Bob Balaban, Bill Murray,
Jeff Goldblum, Koyu Rankin,
Greta Gerwig, Frances
McDormand, Scarlett
Johansson, Harvey Keitel,
Yoko Ono.
Durada: 101 min.
Idioma: anglès i japonès.
Subtítols: VOSE.
Format: 2.35:1

Novena pel·lícula dirigida per Wes Anderson,
que amb el seu estil inconfusible crea una obra
d’animació en stop-motion allunyada dels estàndards convencionals. Anderson es mou en
aquesta animació com un peix a l’aigua: té cura
de cada pla com si fos un quadre de pintura a
l’oli, tria la seva peculiar paleta, vigila la composició, la impregna de ritme i explica una història
simpàtica, paradoxalment humana. Una estètica
peculiar i original, moguda per la vareta d’un autor en estat de gràcia permanent, i una narrativa
emocionant i divertida, dirigida a petits i grans,
com els millors contes japonesos.
Berlin 2018: Millor director.
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