CINECLUB GARBÍ
MALGRAT DE MAR

TEMPORADA 2014-15
PRIMER QUADRIMESTRE

NOU
HORARI DE
LES SESSIONS

22.00 h

Horari de les projeccions: 22 hores (excepte les sessions indicades)
Lloc de les sessions: Centre Cultural de Malgrat de Mar (C/ Carme, 26)
Les pel·lícules seran projectades en versió original amb subtítols. Les
pel·lícules infantils seran projectades en versió doblada en 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.

CARNET DE SOCI DEL CINECLUB: 50 €
CARNET DE SOCI JOVE (-21 anys): 25 €
Aquests carnets donen accés a totes les
projeccions de la temporada 2014-2015
del Cineclub Garbí, tant del primer com
del segon quadrimestre.
ABONAMENT 5x4: 22 €
Pel preu de 4 sessions tens accés a 5
projeccions de la temporada a escollir
lliurament.

ENTRADA NO SOCI: 5,5 €
ENTRADA SESSIONS
DE FESTA MAJOR: 2 €
Aquestes pel·lícules són:
10.000 km, El vent s’aixeca,
i el títol a determinar del 5 i 8
de desembre.

CINECLUB GARBÍ. TEMPORADA 2014-15

PRIMER QUADRIMESTRE

TORNEM AMB NOVES
ENERGIES I NOU HORARI
Torna el cinema a Malgrat de Mar després d’un any de parèntesi.
La dificultat de trobar còpies de pel·lícules en format de 35mm
va ser la raó principal que va impedir tirar endavant la temporada anterior. Les còpies de les pel·lícules es van començar a distribuir quasi totes en format digital, cosa que feia necessària la
compra d’un projector digital d’alta definició. Ara ja en tenim un!
Un altre canvi respecte a temporades anteriors és l’hora d’inici
de les projeccions, que s’avança mitja hora. Aquest any, doncs,
responent a la petició popular, les sessions començaran una
mica més aviat, a les deu.
El cartell de pel·lícules que es projecten manté l’aposta per un
cinema d’autor, en versió original, de qualitat i per a tots els gustos. Seguint la línia iniciada fa un parell de temporades, torna a
haver-hi cinema infantil i juvenil.
D’altra banda, en una de les sessions programades aquest quadrimestre comptarem amb la presència d’un dels protagonistes,
l’actor malgratenc David Verdaguer, que ens presentarà 10.000
km. Aquesta sessió estarà dedicada a un altre malgratenc,
Ernest Aldea, un dels històrics fundadors del Cineclub Garbí.
Comencem temporada nova, doncs, amb projector digital,
horari nou i Junta del Cineclub Garbí reforçada amb nous col·
laboradors i molta empenta!
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Divendres 17 D’OCTUBRE / 22 h

LA VENUS DE LAS PIELES

Roman Polanski. FRANÇA, 2013

Títol original: La Vénus à la fourrure. Direcció: Roman Polanski. Guió: Roman Polanski i David Ives, basat
en l’obra de David Ives. Música: Alexandre Desplat. Fotografia: Pawel Edelman. Muntatge: Margot Meynier i
Hervé de Luze. Intèrprets: Emmanuelle Seigner (Vanda) i Mathieu Amalric (Thomas). Durada: 96 min.

Un director teatral no troba l’actriu ideal per interpretar el personatge
de la seva obra fins que apareix Vanda, una dona que encarna tot el que
ell detesta: és vulgar i ordinària. Però una vegada li dóna l’oportunitat
de fer la prova, les coses començaran a canviar.
Amb La venus de las pieles torna la millor versió del cineasta Roman
Polanski. A partir del text teatral que David Ives va fer de la novel·la amb
el mateix títol de Leopold von Sacher-Masoch (pare del terme masoquisme), Polanski aconsegueix una excel·lent i juganera comèdia negra.
Amb molt de sentit de l’humor i amb l’ajuda dels dos actors en estat de
gràcia (Mathieu Amalric i Emmanuelle Seigner), Polanski es lliura a una
exploració de la barreja entre vida i teatre, dels rols de dominació i submissió i també de les relacions sadomasoquistes que poden establir-se
entre un director i els seus intèrprets. Un joc de miralls lúdic i maliciós
que busca la complicitat de l’espectador.
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DIVENDRES 24 D’OCTUBRE / 22 h

Sessió
organitzada pel
Correllengua 2014.
Amb la presència de
la seva protagonista,
Alina Moser.

QUÈ ENS PASSA,
VALENCIANS!?

ENTRADA
GRATUÏTA

David Valls. CATALUNYA, 2014
Alina Moser, l’alemanya que parla català i que al documental Són bojos, aquests catalans!? va agafar la furgoneta per conèixer l’estat de
salut del català a Catalunya, Catalunya del Nord, Andorra i la Franja de
Ponent, s’ha embrancat en una nova aventura: ha canviat la furgoneta
per una bicicleta per pedalar per tot el País Valencià, de nord a sud, per
saber si es pot viure només en valencià en aquest territori.
L’Alina s’interessarà per saber quins mitjans de comunicació trobem
escrits en valencià, la situació de la llengua a l’escola i la cultura, si el
valencià és la mateixa llengua que el català... i per saber-ho, passarà
per Gandia, Elx, València, Sueca i Alcoi, entre altres poblacions, per
parlar tant amb la gent que es va trobant com amb altres persones amb
qui ja ha quedat prèviament, com el doctor en psicologia Ferran Suay, el
cantant Miquel Gil, el presentador i actor Eugeni Alemany o el president
d’Escola Valenciana Vicent Moreno.
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Divendres 31 D’OCTUBRE / 22 h

LA Vida dE adÈle

Abdellatif Kechiche. FRANÇA, 2013

Títol original: La vie d’Adèle. Direcció: Abdellatif Kechiche. Guió: Abdellatif Kechiche basat en la novel·la gràfica “El azul es un color cálido”, de Julie Maroh. Fotografia: Sofian El Fani. Intèrprets: Léa Seydoux (Emma),
Adèle Exarchopoulos (Adèle), Jeremie Laheurte (Thomas), Mona Walravens (Lise). Durada: 179 min.

Amb 15 anys, l’Adèle no té cap dubte que una noia ha de sortir amb nois.
La seva vida canvia per sempre quan coneix l’Emma, una jove de cabells
blaus que li descobreix què és el desig i el camí cap a la maduresa.
La vida de Adèle és una de les sorpreses més gratificants del cinema
recent, una d’aquelles pel·lícules insòlites que, molt de tant en tant,
cauen del cel per trastocar de manera implacable les entranyes dels
espectadors. Guanyadora indiscutible de la Plama d’Or del Festival de
Cannes del 2013, La vida de Adèle narra de forma captivadora i fresca
una història de descoberta personal, d’iniciació a l’amor i a la sexualitat
de dues adolescents. El cineasta francotunisià Abdellatif Kechiche, que
ja havia demostrat sobradament el seu talent amb L’esquive o La graine
et le mulet, aconsegueix que recordem grans mestres del cinema francès com François Truffaut, Jean Eustache o Maurice Pialat. Una gran
lliçó de cinema i humanitat.
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Divendres 14 DE NOVEMBRE / 22 h

OH BOY

Jan Ole Gerster. ALEMANYA, 2012
Direcció i guió: Jan Ole Gerster. Música: Cherilyn MacNeil i The Major Minors. Fotografia: Philipp Kirsamer.
Muntatge: Anja Siemens. Intèrprets: Tom Schilling (Niko), Friederieke Kempter (Julika), Marc Hosemann,
Katharina Schüttler, Justus von Dohnányi, Michael Gwisdek, Andreas Schröders (psicòleg). Durada: 85 min.

La sort sembla haver donat del tot l’esquena a Niko Fischer, somiador
d’uns 30 anys i antiheroi sense solució. La xicota se n’ha cansat, el pare el
menysprea i el psicòleg acaba de declarar-lo emocionalment inestable.
Oh Boy és la celebrada òpera prima del director alemany Jan Ole Gerster. La pel·lícula es capbussa a ritme de jazz durant 24 hores en la vida
d’un jove sense nord que deambula i busca vés a saber què a la ciutat de
Berlín. El cineasta alemany descriu magníficament el desig de participar
en la vida i la dificultat per trobar un lloc al món. El film va ser el gran
triomfador dels Premis del Cinema Alemany de 2013 amb sis guardons
i va obtenir tres nominacions en el Premis del Cinema Europeu. Oh Boy
té clares influències tant de la Nouvelle Vague en l’estètica i en la senzillesa de la forma, com dels primers films de Jim Jarmush. Oh Boy és
tragicomèdia deliciosa, plena de naturalitat i diversió. Una d’aquestes
petites joies que suposa tot un descobriment.
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DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE / 22 h. HOMENATGE A ERNEST ALDEA
DISSABTE 29 DE NOVEMBRE / 22 h.

DIVENDRES 28
Presentació de la
pel·lícula a càrrec
de David Verdaguer,
protagonista
de 10.000 km

10.000 KM

+ HOMENATGE A ERNEST ALDEA

Carlos Marques-Marcet.
ESTAT ESPANYOL, 2014

Direcció: Carlos Marques-Marcet. Guió: Carlos Marques-Marcet i Clara Roquet.
Fotografia: Dagmar Weaver-Madsen. Muntatge: Juliana Montañés i Carlos Marques-Marcet.
Intèrprets: Natalia Tena (Alex), David Verdaguer (Sergi). Durada: 98 min.

SESSIÓ ESPECIAL
El divendres 28
farem un homenatge
molt especial a
Ernest Aldea, primer
president formal del
Cineclub Garbí.
L’acte també
comptarà amb
la presència de
David Verdaguer,
protagonista de
10.000 Km., que
ens presentarà la
pel·lícula.

Alex i Sergi, una parella de Barcelona, acaricia la
idea de tenir un fill, però inesperadament, Alex aconsegueix una beca d’un any a Los Ángeles, fet que
suposarà un any de relació a 10.000 km de distància.
10.000 km, guanyadora del Festival de Màlaga, i
també preseleccionada pels Òscars, ha estat una
de les sorpreses de l’any del cinema català. Carlos
Marqués-Marcet, en la seva òpera prima, ens ofereix una pel·lícula adulta, emocionant i dolorosa.
Una cinta que explora el món de la parella amb
deteniment, paciència i amor al detall. La pel·lícula
suposa el salt al cinema de l’actor malgratenc,
David Verdaguer, conegut pel gran públic per ser
un actor habitual a Polònia i Crackòvia o el reporter amb bigoti de l’APM.
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DiSSABTE 29 NOVEMBRE / 18 h. SESSIÓ JUVENIL DE FESTA MAJOR

Jiro somia volar i dissenyar bells avions, inspirats pel famós dissenyador
aeronàutic italià Caproni. Curt de vista
des de petit i, per això, incapaç de volar, Jiro s’uneix a la divisió aeronàutica
d’una companyia d’enginyeria, on es
convertirà en un dels dissenyadors
aeronàutics més prestigiosos.

El vENT
S’AIXECA
Hayao Miyazaki
JAPÓ, 2013
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El vent s’aixeca, suposa el comiat cinematogràfic de Hayao Miyazaki, mestre
japonès de l’animació, autor de les
inoblidables El meu veí Totoro, Porco
Rosso, El viatge de Chihiro o La princesa Mononoke. Prenent com a partida
les paraules de Paul Valéry “El vent
s’aixeca, hem d’intentar viure!”, el relat
desprèn emoció en estat pur.

DiVENDRES 5 DESEMBRE / 18 h. SESSIÓ INFANTIL DE FESTA MAJOR
DiLLUNS 8 DESEMBRE / 18 h.

La pel·lícula projectada serà escollida
mitjançant votació en el portal jove de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar (www.
joventutactivamalgrat.blogspot.com.es).
Les pel·lícules que formen part de la
votació són:

• Monstruos University

PENDENT
PROGRAMACIÓ

• Gru 2, El meu dolent preferit
• Avions
• En Ralph, el destructor
La votació estarà oberta fins al proper
diumenge 12 d’octubre.
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Divendres 12 DE DESEMBRE / 22 h

SÓLO LOS AMANTES
SOBREVIVEN

Jim Jarmusch
REGNE UNIT I
ALEMANYA, 2013

Títol original: Only lovers left alive. Direcció i guió: Jim Jarmusch. Fotografia: Yorick Le Saux. Música: Jozef
Van Wissem. Muntatge: Affonso Gonçalves. Intèrprets: Tilda Swinton (Eve), Tom Hiddleston (Adam), Mia
Wasikowska (Ava), John Hurt (Marlowe), Anton Yelchin (Ian), Jeffrey Wright (Dr. Watson). Durada: 123 min.

Història d’amor d’un vampir que, profundament deprimit, decideix retrobar-se amb la seva amant després d’un temps sense veure’s. Un cop
junts, l’aparició de la germana d’ella trencarà l’idil·li.
Ja feia massa temps que semblava que havíem perdut el nostre estimat
Jim Jarmusch, cineasta independent per excel·lència. I per fi l’hem
retrobat amb la seva millor pel·lícula des de Ghost dog. Romàntica,
extravagant, melancòlica, plena de referències culturals i històriques,
Sólo los amantes sobreviven suposa la versió personal i completament
atípica de Jarmusch al món dels vampirs. Uns vampirs això sí, com mai
havíem vist a la pantalla: rockers, filosòfics, irònics, fatigats de la seva
immortalitat... Una pel·lícula fascinant on la banda sonora i els escenaris (Detroit i Tànger) són uns protagonistes més, impregnant les imatges
d’un ritme hipnòtic i un ambient desolador, que ajuda a crear un estat
d’ànim melàncolic als protagonistes i a l’espectador.
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Divendres 9 DE gener / 22 h

ALABAMA MONROE

Alex Van Groeningen. BÈLGICA, 2012

Títol original: The broken circle breakdown. Direcció: Alex Van Groeningen. Guió: Alex Van Groeningen i
Carl Joos. Música: Bjorn Eriksson. Fotografia: Ruben Impens. Intèrprets: Veerle Baetens (Elise), Johan
Heldenbergh (Didier), Nell Cattrysse (Maybelle), Geert Van Rampelberg (William). Durada: 110 min.

Elise és tatuadora i té un local de tatuatges, Didier toca en una banda de
country. Malgrat les seves diferències, el seu amor és dels de primera
vista. La seva felicitat es completa amb el naixement de la seva filla
Maybelle. Però la vida els porta algun cop que hauran de superar.
Alabama Monroe és un melodrama impactant que ens explica una
fascinant i punyent història d’amor, molt ben construït mitjançant anades i vingudes en el temps, per oferir-nos una successió intermitent i
desordenada de fragments de la vida de la parella. Acompanyat per una
magnífica banda sonora bluegrass, és una d’aquestes obres que et fa la
sensació que tots els que l’han fet s’hi han deixat la pell. Basada en la
peça teatral homònima de Johan Heldelbergh, actor que interpreta el
protagonista masculí, va ser nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula de
parla no anglesa i ha recollit múltiples premis a Europa. Alabama Monroe és un drama colpidor, vital i, sobretot, molt emocionant.
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Divendres 23 DE GENER / 22 h

IDA

Pawel Pawlikowski. POLÒNIA, 2013
Direcció: Pawel Pawlikowski. Guió: Pawel Pawlikowski i Rebecca Lenkiewicz. Música: Kristian Selin Eidnes
Andersen. Fotografia: Lukas Zal i Ryszard Lenczewski. Muntatge: Jarek Kaminski. Intèrprets: Agata Kulesza
(Wanda), Agata Trzebuchowska (Hermana Anna)), Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik. Durada: 80 min.

Polònia, 1960. Anna, una jove novícia que està apunt de fer-se monja,
descobreix un obscur secret de família que data de la terrible època de
l’ocupació nazi.
Ida és una lliçó magistral de fotografia en blanc i negre. Una d’aquestes
obres que ja val la pena veure, encara que només sigui per les seves
excelses imatges i els seus enquadraments perfectes. Tota una filigrana de Pawel Pawlikowski, que a més de cineasta també és fotògraf.
Però Ida és molt més que un exercici d’estil. Més enllà de la seva fascinant bellesa, també es tracta d’una commovedora i poderosa pel·lícula,
on els diàlegs i els silencis, les mirades, l’entorn i la música, formen
un conjunt que ens endinsa en la complexitat humana i en especial,
l’ànima femenina, representada per dos éssers ben diferenciats. Una
obra que ens recorda per moments a gegants del cinema com Bresson,
Bergman o Dreyer.
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Divendres 6 DE FEBRer / 22 h

BOYHOOD

Richard Linklater. EUA, 2014
Direcció i guió: Richard Linklater. Muntatge: Sandra Adair. Fotografia: Lee Daniels i Shane Kelly.
Intèrprets: Patricia Arquette (Olivia), Ellar Coltrane (Mason), Lorelei Linklater (Samantha), Ethan Hawke
(pare). Durada: 165 min.

Boyhood segueix Mason des dels 6 anys durant més d’una dècada poblada de canvis, mudances, controvèrsies, relacions, casaments, diferents escoles i una barreja constant d’esquinçament i de sorpresa.
Boyhood és una pel·lícula única en la història del cinema. El cineasta
nordamericà, Richard Linklater, ens ofereix el resultat d’un rodatge
que ha durat 12 anys i que ens permet viure l’experiència de veure com
els personatges evolucionen i canvien literalment davant els nostres
ulls. A Linklater li agraden aquests jocs, com ja va demostrar a la seva
esplèndida trilogia sobre una parella (Antes del amanecer, Antes del
atardecer i Antes del anochecer), i aquí porta al límit la seva obsessió
pel pas del temps. Boyhood és una pel·lícula màgica, preciosa, on el
que importa, més que grans esdeveniments dramàtics, és el fluir de la
vida i les seves petites coses que li donen sentit. Al finalitzar ens deixa
la sensació d’haver viscut una experiència diferent a totes.

PROGRAMACIÓ PRIMER QUADRIMESTRE
17 OCT. LA VENUS DE LAS PIELES
24 OCT. QUÈ ENS PASSA, VALENCIANS!?
31 OCT. LA VIDA DE ADÈLE
14 NOV. OH BOY
28 NOV. 10.000 KM + HOMENATGE A ERNEST ALDEA
29 NOV. 10.000 KM

(Festa Major Hivern)

29 NOV. EL VENT S’AIXECA (Sessió juvenil de Festa Major d’hivern)
08 DES. TÍTOL A DETERMINAR (Sessió infantil de Festa Major d’hivern)
12 DES. SÓLO LOS AMANTES SOBREVIVEN
09 GEN. ALABAMA MONROE
23 GEN. IDA
06 FEB. BOYHOOD

Tota la informació la trobaràs a:

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

Patrocinador tecnològic:

L’activitat del Cineclub Garbí
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar
que subvenciona
parcialment la temporada.
Aquest llibret ha estat costejat
íntegrament per l’Ajuntament
de Malgrat de Mar.

