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Temporada 2019-20 · Primer quadrimestre

HORARI DE LES PROJECCIONS:
Divendres a les 22 hores.
Diumenges a les 18 hores.

LLOC DE LES SESSIONS:

Centre Cultural de Malgrat de Mar
(Carrer del Carme, 26).
Les pel·lícules seran projectades en versió original
amb subtítols. Si existeix l’opció de subtítols en català
es passarà en aquesta versió. Les pel·lícules infantils
seran projectades en la versió doblada al català.
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.

MÉS INFORMACIÓ:

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

Patrocinador tecnològic:

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

Imatge portada:
Leto
Disseny llibret:
Gabriel Pujol
Textos:
Marc Grèbol

CINECLUB GARBÍ. TEMPORADA 2019-20: PRIMER QUADRIMESTRE

EL GARBÍ PELS MÉS PETITS
En aquest primer quadrimestre us proposem un gran viatge per les
principals obres de cinema d’autor que s’han estrenat els darrers
mesos. A més, iniciarem El petit Garbí, un nou cicle de cinema familiar amb una programació acurada de 6 pel·lícules per iniciar els més
petits en el món del cinema.
El viatge comença a casa nostra amb Els dies que vindran, tercera
col·laboració entre Carlos Marqués-Marcet i el malgratenc David
Verdaguer, que donarà el tret de sortida a la temporada amb una
doble sessió divendres 11 i dissabte 12 d’octubre. De Catalunya passarem a Islàndia per veure una història carregada d’ecologia i bon
rotllo a La mujer de la montaña, on una professora inicia una batalla contra la indústria de l’alumini. A França farem doble parada amb
Vivir deprisa, amar despacio, una de les grans pel·lícules europees
de l’any, i Séraphine, biopic de la pintora naïf Séraphine de Senlis.
Creuarem l’Atlàntic per arribar a Colòmbia amb Pájaros de verano, una obra que balla entre els inicis del narcotràfic sud-americà
i l’antropologia sobre la tribu ancestral dels Wayúu. Al desembre,
viatjarem a la Sant Petersburg de la Perestroika amb Leto, per veure el musical sobre Viktor Tsoi, el gran ídol juvenil del rock rus. El
quadrimestre finalitzarà a Corea del Sud amb Parásitos, de Bong
Joon-Ho, la flamant guanyadora de la Palma d’Or del Festival de
Cannes i un dels treballs més interessants d’aquest 2019.
Durant la Festa Major d’hivern de principis de desembre, presentarem la gran novetat de la temporada: els primers passos d’El petit
Garbí, un cicle de pel·lícules familiars en català que es farà un diumenge al mes fins al maig. Dues de les grans tradicions del cinema
d’animació, la japonesa i la francesa, seran les primeres participants.
La nova faula nipona Mirai, la meva germana petita, de Mamoru
Hosoda, inaugurarà el cicle, mentre que l’aventura al Pol Nord, Al
sostre del món, ha estat l’escollida pel mes de gener.
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DIvENDRES 11 + DISSABTE 12 D’OCTUBRE / 22 h

ELS DIES QUE vINDRAN
Carlos MarquÉs-Marcet. ESPANYA, 2019
Direcció: Carlos
Marqués-Marcet.
Guió: Coral Cruz,
Clara Roquet i Carlos
Marqués-Marcet.
Fotografia: Alex
García. Intèrprets:
David Verdaguer, Maria
Rodríguez Soto, Albert
Prat, Sergi Torrecilla.
Durada: 94 min.
Idioma: català.
Format: 1.85:1

Màlaga 2019:
Millor pel·lícula,
direcció i actriu.

La Vir i el Lluís descobreixen que s’han quedat
embarassats. Durant els següents nou mesos,
viuran com aquesta experiència els transforma
completament.
Tercera col·laboració entre el malgratenc David
Verdaguer i el director català Carlos MarquésMarcet, que en aquest cas tracta, entre ficció i
no-ficció, sobre els sentiments i els aprenentatges d’una parella mentre es preparen per ser
pares. Per realitzar-la es va usar l’embaràs real
de la parella d’actors protagonista, un Verdaguer
i una María Rodríguez Soto en estat de gràcia,
que amb les seves actuacions van fascinar els
assistents el Festival de Málaga. Un document
únic meravellosament real que ens ensenya com
el cinema és capaç de captar molt més enllà de
la pura imatge. Aquí som testimonis directes de
l’emoció i el sentiment humà com poques vegades ho som a una sala d’espectacles.

Divendres 25 d’OCTUBRE / 22 h

LA MUJER DE LA MONTAÑA
Benedikt Erlingsson. ISLÀNDIA, 2018
Títol original: Kona
fer í stríð. Direcció:
Benedikt Erlingsson.
Guió: Ólafur Egilsson
i Benedikt Erlingsson.
Fotografia: Bergsteinn
Björgúlfsson. Música:
David Thor Jonsson.
Intèrprets: Halldóra
Geirharðsdóttir, Jóhann
Sigurðarson, Juan
Camilo Roman Estrada,
Jörundur Ragnarsson.
Durada: 101 min.
Idiomes: islandès,
anglès, espanyol.
Subtítols: Vose.
Format: 2.35:1

Sevilla 2018:
Premi del públic.

La Halla és una professora islandesa que ronda
la cinquantena i decideix passar a l’acció contra
la indústria de l’alumini, que està contaminant
l’illa. Titllada d’ecoterrorista per les seves actuacions, la seva situació canvia quan rep la notícia
que per fi podrà convertir-se en mare adoptiva.
Segon film de l’interessant director islandès
Benedikt Erlingsson, amb l’actuació destacada
i premiada de Halldóra Geirharðsdóttir, en el
paper protagonista d’aquesta faula moderna.
El director ens parla d’ecologia, de maternitat
i feminisme, tres temes totalment actuals, amb
un to entre la sàtira i el sentimentalisme molt
més complicat d’aconseguir del que sembla
aparentment. Visualment atractiva i amb una
excel·lent banda sonora, ens trobem davant
d’una autèntica delícia per als cinèfils, un film de
protesta social però amb el toc artístic peculiar
del seu autor.

Divendres 8 dE NOVEMBRE / 22 h

PÁJAROS DE VERANO
Ciro Guerra I Cristina Gallego. COLÒMBIA, 2018
Direcció: Ciro Guerra i
Cristina Gallego. Guió:
Maria Camila Arias i
Jacques Toulemonde.
Fotografia: David
Gallego. Música:
Leonardo Heiblum.
Intèrprets: Carmiña
Martínez, José Acosta,
Natalia Reyes, Jhon
Narváez, Greider Meza,
José Vicente Cote,
Juan Bautista Martínez.
Durada: 125 min.
Idiomes: wayuu,
espanyol i anglès.
Subtítols: Vose.
Format: 2.35:1

A la Colòmbia dels anys 70, l’ancestral tribu dels
Wayuu segueix dominant el desert de Guajira, i
ho fa amb la modernitat del moment, però mantenint intactes la moral i tradicions mil·lenàries.
Un dia, uns joves americans proposen a una
família Wayuu un negoci increïblement lucratiu
però que tindrà conseqüències devastadores.
Els assassinats i la inseguretat que provoca el
tràfic de drogues a la Colòmbia contemporània
només són la punta de l’iceberg d’un problema
molt més profund: el tema de com el diner
fàcil arrasa completament amb qualsevol ètica
i moral. Ciro Guerra i Cristina Gallego ens porten una història senzilla i directa que amaga un
estudi antropològic no només sobre l’interessant tribu dels Wayuu, sinó de com tot un país
ha oblidat la seva ètica a canvi del dòlar. Actuacions i fotografia superbes per la millor pel·lícula
llatinoamericana de l’any.

Divendres 22 dE NOVEMBRE / 22 h

SÉRAPHINE
Martin Provost. FRANÇA, 2008
Títol original:
Séraphine.
Direcció: Martin
Provost. Guió: Martin
Provost i Marc
Abdelnour. Fotografia:
Laurent Brunet.
Música: Michael
Galasso. Intèrprets:
Yolande Moreau, Ulrich
Tukur, Anne Bennent,
Geneviève Mnich, Nico
Rogner.
Durada: 125 min.
Idiomes: francès i
alemany.
Subtítols: Vose.
Format: 1.85:1

Césars 2008:
7 premis incloent
millor pel·lícula i
actriu.

SESSIÓ ORGANITZADA PEL
CERCLE ARTÍSTIC DE MALGRAT
La Séraphine té 42 anys i viu a Senlis com a
dona de fer feines de la casa de la senyora
Duphot. A les seves estones lliures, li agrada
sobretot pintar. Un dia, apareix a la casa de
Duphot el Wilhelm un marxant d’art alemany
que descobreix el talent de la Séraphine.
Biopic de 2008 sobre Séraphine de Senlis, la famosa pintora d’estil naïf de principis del segle XX.
L’artista va ser una persona sense estudis i amb
trastorns psíquics que, de forma autodidacta, pintava inspirada per profundes creences religioses.
Aquesta pel·lícula de Martin Provost va guanyar
7 Premis César entre els quals el de millor film,
gràcies a la seva acurada realització, a l’actuació
de la Yolande Moreau i a l’emotivitat d’un relat
captivador rodat al més pur estil francès.

Divendres13 dE DESEMBRE / 22 h

LETO
Kirill Serebrennikov. RÚSSIA, 2018
Títol original: Leto.
Direcció: Kirill
Serebrennikov. Guió:
Lily Idov, Mikhail Idov
i Kirill Serebrennikov.
Fotografia: Vladislav
Opelyants. Música:
Roman Bilyk.
Intèrprets: Teo Yoo,
Irina Starshenbaum,
Roman Bilyk, Anton
Adasinsky, Liya
Akhedzhakova, Yuliya
Aug, Filipp Avdeev,
Aleksandr Bashirov,
Nikita Efremov.
Durada: 126 min.
Idiomes: rus i anglès.
Subtítols: Vose.
Format: 2.39:1

Comença l’estiu a la Sant Petesburg de poc
abans de la Perestroika. En Viktor és un de
tants joves atrets per l’efervescència del rock.
Poc després de conèixer el seu ídol Mike i la
seva futura esposa Natasha, en Viktor iniciarà
un camí que el convertirà en el vocalista de la
llegendària banda Kinó.
Musical de rock rus rodat en blanc i negre que
explica la figura de Viktor Tsoï, el gran ídol musical juvenil dels últims anys de la URSS. Més
enllà d’una pel·lícula biogràfica, i més enllà d’un
llarg videoclip, Leto destaca per la seva força
rebel i emancipadora cap a unes autoritats que
es veuen desbordades per la potent cultura
juvenil de principis dels anys 80. Una rebel·lia
explotada de forma eficient pel director Kirill
Serebrennikov, que aprofita per donar una lliçó
magistral de muntatge en blanc i negre sobre un
relat amb força connotacions actuals.

Divendres 17 DE GENER / 22 h

Vivir deprisa, amar despacio
Christophe Honoré. FRANÇA, 2018
Títol original: Plaire,
aimer et courir vite.
Direcció i guió:
Christophe Honoré.
Fotografia:
Rémy Chevrin.
Intèrprets:
Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis
Podalydès, Rio Vega,
Willemijn Kressenhof,
Adèle Wismes,
Clément Métayer,
Sophie Letourneur,
Marlene Saldana.
Durada: 132 min.
Idioma: francès.
Subtítols: Vose.
Format: 1.85:1

L’Arthur és un jove estudiant que viu a Rennes.
La seva vida canvia el dia que coneix en Jacques, un escriptor que viu a París amb el seu fill
petit. Durant l’estiu, l’Arthur i en Jacques viuen
una història d’amor. Però en Jacques sap que
aquest amor l’han de viure ràpidament.
Als anys 90, el descobriment vital de l’homosexualitat estava sovint massa a prop de l’ombra
de la mort. Christophe Honoré relata la relació
entre dues ànimes, una que s’obre al món i l’altra
que es prepara per abandonar-lo, amb un estil
que pot fer recordar els millors referents del cinema francès. Es tracta d’una pel·lícula crepuscular, malenconiosa, però també recorreguda
per un corrent de vitalitat que aconsegueix que
el seu caràcter erràtic es transformi en un exercici d’honestedat i llibertat narrativa. Una de
les obres més destacades del cinema europeu
d’enguany.

Divendres 31 GENER / 22 h

PArásitos
Bong Joon-ho. COREA DEL SUD, 2019
Títol original:
Gisaengchung.
Direcció: Bong
Joon-ho. Guió: Kim
Dae-hwan, Bong
Joon-ho, Jin Won Han.
Fotografia:
Kyung-Pyo Hong.
Música: Jaeil Jung.
Intèrprets:
Song Kang-ho,
Lee Seon-gyun,
Jang Hye-jin, Cho
Yeo-jeong, Choi
Woo-sik, Park So-dam.
Durada: 132 min.
Idioma: coreà.
Subtítols: Vose.
Format: 2.39:1

Cannes 2019:
Palma d’Or.

Els quatre membres d’una família coreana no
tenen feina estable i malviuen en un barri popular. Un dia, el fill gran Gi Woo aconsegueix feina
a casa dels milionaris Park, fent classes particulars a la filla adolescent. Amb la nova situació, la
família veurà l’oportunitat d’aprofitar la riquesa i
ingenuïtat dels Park.
La Palma d’Or del Festival de Cannes 2019 va
recaure sobre aquest addictiu film del sempre
interessant Bong Joon-ho, autor de Memories
of murder o Okja. Una obra mestra que destripa
de forma inquietant la societat contemporània
amb una història sobre una família d’estafadors
professionals i una família benestant. De realització excel·lent i visualment perfecta, l’espectador serà transportat a aquest relat que l’atraparà des del primer minut per fer-lo riure i plorar,
per espantar-lo i meravellar-lo de la forma que
ho fa el millor cinema asiàtic.

el petit

GARBÍ

El petit Garbí és un nou cicle de cinema
familiar en català per iniciar els més
petits en el món del cinema i educar
la seva mirada. Amb una programació
de 6 sessions, un diumenge al mes fins
al maig, podrem gaudir de les millors
pel·lícules d’animació dels últims temps.

Divendres 6 DE DESEMBRE / 18 h

al sostre del mÓn
Rémi Chayé. FRANÇA, 2015
Un famós explorador ha desaparegut intentant conquerir el Pol
Nord. La seva neta, plena de valentia i determinació, decideix anarlo a buscar. Amb aquesta premissa, Rémi Chayé ens trasllada a una
aventura fascinant de gran expressivitat visual que va meravellar la
crítica. Un relat clàssic d’animació que encantarà a petits i grans.

DiUMENGE 26 DE GENER / 18 h

MIRAI, LA MEVA
GERMANA PETITA
Mamoru Hosoda. JAPÓ, 2018
Nova joia animada del japonès Mamoru Hosoda, que posa la seva delicadesa visual al servei d’una faula sobre un nen que no accepta que
l’atenció que li dedicaven els adults es desplaci cap a la seva germana
acabada de néixer. Humor universal i fantasia per a un film que ha col·
leccionat premis als principals festivals, i una nominació als Òscar.

PROGRAMACIÓ
Primer quadrimestre 2019-20
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