
05 D’ABRIL DE 2018 
CALL ME BY YOUR NAME  
Itàlia. 2017. (130’). Drama romàntic. VOSE. 
Direcció: Luca Guadagnino. 

Intèrprets: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther 

Garrel, Victoire Du Bois, Elena Bucci, Marco Sgrosso. 

El “cahierisme” espanyol dels anys seixanta, representat per la revista Film Ideal, es va 

treure de la màniga el terme “fisicidad” (corporeïtat) per designar aquell tipus de cinema 

capaç de reproduir en l’espectador les sensacions quasi vívides de la realitat sensorial. Mai 

però, com Call me by your name, una pel·lícula havia aconseguit capturar l’essència de 

l’estiu, de les seves llargues jornades somnolentes, traslladar a l’ànim del qui la contempla 

una qualitat quasi extàtica. I malgrat això capturar també la pulsió viva de l’instant fugaç, en 

contraposició a la Itàlia eterna de les ruïnes i les estàtues clàssiques. Assistim al vague 

èxtasi d’un llarg estiu que explora l’atracció de dos personatges masculins —vacil·lant i 

incerta al principi, i progressivament torrencial—, malgrat la contenció pròpia de James 

Ivory, aquí en funcions de guionista. Obra mestra. 

 

12 D’ABRIL DE 2018 
COLUMBUS  
EUA. (2017). (104’). Drama–Arquitectura. VOSE. 
Direcció: Kogonada. 

Intèrprets: John Cho, Haley Lu Richardson, Parker Posey, Michelle Forbes, Rory Culkin, Jim 

Dougherty, William Willet, Wynn Reichert.  

Qualificada de tan intel·lectual com humana, Columbus pren el seu nom de la ciutat de 

l’Estat nord-americà d’Indiana, famosa pels seus edificis modernistes que la converteixen en 

un museu a l’aire lliure. Pels seus espais deambulen els dos protagonistes de la cinta —un 

coreà que torna davant la recaiguda del seu pare, catedràtic d’Arquitectura, i una 

bibliotecària sacrificada a vetllar la seva mare—, entre passejos que prenen tot l’aire d’uns 

personatges de Linklater. No només el director de Boyhood ha estat citat com a referent del 

novell Kogonada, també el gran mestre Yasuhiro Ozu (el seu pseudònim és un homenatge 

al guionista d’aquest cineasta japonès, Kôgo Noda) i fins i tot l’ara un poc oblidat Antonioni. 

Un film melancòlic que combina precisió formal i coneixement del misteri humà.   

 

19 D’ABRIL DE 2018 
THE FLORIDA PROJECT 
EUA. (2017). (115’). Drama social. VOSE. 
Direcció: Sean Baker. 
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Intèrprets: Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones, Mela 

Murder,Valeria Cotto, Christopher Rivera, Macon Blair.  

Director enquadrat dins el cinema independent americà, Sean Baker es donà a conèixer 

sobretot gràcies a Tangerine (2015), filmada amb un telèfon mòbil. Aquí compta d’entrada 

amb l’encert d’haver trobat l’escenari perfecte per a allò que volia contar (o tal vegada el 

procés hagi estat a la inversa): els motels que envolten el ”projecte Florida”, edificat per la 

Disney, metàfora precisa de la rebotiga del somni americà. En aquests afores de 

Disneyland és on trobem Moonee, una criatura de sis anys, insolent i plena d’energia, qui es 

dedica bàsicament a fer la vida impossible a tot aquell amb qui es troba, i en especial a un 

Willem Dafoe convertit en àngel de la guarda. Allunyat de trucs i trampes sentimentals, es 

tracta d’un delirant viatge al fons del caos, que transita entre la farsa i el drama. 

 

26 D’ABRIL DE 2018 
9 MESES (Keeper)  
Bèlgica. (2015). (95’). Drama romàntic adolescent. VOSE 

Direcció: Guillaume Senez. 

Intèrprets: Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi, Laetitia Dosch, Sam Louwyck, Catherine 

Salée. Cédric Vieira, Vincent Sornaga, Dominique Baeyens. 

Els responsables de traduir els títols de les pel·lícules al castellà —és a dir, les 

distribuïdores— ens prenen sovint per menors d’edat de qui cal tenir cura, o bé ens 

atribueixen manca de recursos a l’hora de decidir-nos per un film. D’aquesta manera, a un 

títol com Keeper, a l’Estat espanyol se li plantificà davant un 9 meses, destinat a endolcir 

l’original, en opinió dels “guardians” que vetllen per la nostra capacitat de discernir i de pas 

per la seva butxaca. El cas és que el jove protagonista, aspirant a porter de futbol 

(goalkeeper), hi renuncia per convertir-se en el guardià (keeper) del fill que espera amb la 

seva núvia adolescent. Però més que a la sobrietat dura d’uns Dardenne, Senez aplica el 

seu talent a tractar amb tacte i quotidianitat un difícil procés de canvi, a una edat que en 

principi no pertoca. Elegant i sòbria alhora. 

 

03 DE MAIG DE 2018 
EL HILO INVISIBLE (Phantom Thread) 
EUA. (2017). (130’). Drama romàntic–Anys 50. VOSE 

Direcció: Paul Thomas Anderson.  

Intèrprets: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham, Bern Collaco, 

Jane Perry, Camilla Rutherford, Pip Phillips,  

Boogie Nights, segon títol d’un primerenc Paul Thomas Anderson —tenia només 26 o 27 

anys— ja aconseguí fascinar-nos. A la mateixa edat, Kubrick dirigí El beso del asesino i 
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Orson Welles Ciudadano Kane. Després arribaren les brillants Magnolia o Punch-Drunk 

Love. Segons el reputat crític mexicà Alonso Díaz de la Vega, però, les obres d’aquest 

cineasta, més que veritables creacions són perfectes compendis dels treballs dels grans 

mestres. La qual cosa no li impedeix afirmar que ens trobem davant “una de les obres 

definitives del nostre temps”. Cas de conferir-li crèdit, potser quadraria aquí la manifestació 

del propi Anderson, per al qual l’intent fou dirigir la seva particular versió de Rebeca (de 

Hitchcock). Substituïdes aquí la recordada esposa i la majordoma, per les figures de la mare 

i la cunyada, en un drama que gira al voltant del món de la moda.  

 

10 DE MAIG DE 2018 
HANDIA.  
Espanya. (2017). (114’). Drama d’època.  

Direcció: Jon Garaño i Aitor Arregi.  

Intèrprets: Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramón Agirre, Iñigo Aranburu, Aia Kruse, 

Iñigo Azpitarte. 

Probablement seria massa fàcil resumir que Handia té quelcom de metàfora d’un poble 

sencer, el poble basc. Encara que no per fàcil seria menys cert. I si d’alguna cosa va plena 

Handia és de metàfores, i d’oposició de contraris: d’allò que canvia i del que roman 

inalterable. Així, mentre un germà voldria que tot continués igual i no deixa tothora de 

créixer, l’altre, desitjós de moviment perpetu, es veu entorpit per un braç inutilitzat durant la 

guerra carlista. Mentre el primer és un monstre de fira, el segon no acaba d’encaixar enlloc. 

Fugint del to convencional, aquesta història lliurement basada en la llegenda del gegant 

d’Altzo, al segle XIX, es decanta pel camí de la màgia poètica i els contes sobre 

supersticions. El resultat és una cinta al·legòrica i costumista alhora, d’enorme bellesa 

visual, que obtingué 10 premis a la passada cerimònia dels Goya. 

 
17 DE MAIG DE 2018 
ZAMA 
Argentina. (2017). (115’). Drama d’època.  

Dir: Lucrecia Martel. 

Intèrprets: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujín, 

Nahuel Cano, Mariana Nunes, Daniel Veronese, Rafael Spregelburd. 

En referir-nos a Zama es fa inevitable pensar en l’Aguirre d’Herzog, i fins i tot en 

Fitzcarraldo, pel desafiament i l’aventura que en aquest darrer cas va resultar el seu 

rodatge, proper al caos. També aquí l’aventura equinoccial de Don Diego de Zama sigui tal 

vegada el somni ravatat d’un boig. El somni d’un corregidor del Rey, al segle XVIII, qui vol 

abandonar el Paraguay colonial per ser destinat a Argentina, en un viatge existencial a 
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través de la selva, que frega també l’absurd i el nihilisme d’un personatge propi de Beckett. 

Film bell i intel·ligent —els anteriors tres títols de Lucrecia Martel foren premiats a Sundance 

i a Cannes—, el seu ús del fora de camp sonor així com de les el·lipsis, distorsionen el flux 

narratiu, fins forçar l’espectador a acceptar el qüestionament de la normalitat que opera en 

un relat presidit per l’ambigüitat i el domini del sensorial.  

 

24 DE MAIG DE 2018 
EL JARDIN DE JEANNETTE (Une vie) 
França. (2016). (119’). Melodrama d’època. VOSE 

Direcció: Stephan Brizé. 

Intèrprets: Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina 

Meurisse, Olivier Perrier, Clotilde Hesme, Alain Beigel. 

El drama decimonònic i el d’època en general no tenen molt bona premsa pel que fa a la 

seva adaptació al cinema. Tot i que no sempre resulten encartonats o tendents al 

preciosisme. Aquest és justament el cas d’aquesta versió d’Una vida, la novel·la de Guy de 

Maupassant, que ja conegué una versió anterior de 1958, deguda a Alexandre Astruc, amb 

Maria Schell de protagonista. Stephan Brizé es preocupa aquí expressament perquè 

vestuari i posada en escena posseeixin la “veritat” necessària que les empelti de vida, 

concretament la de Jeanne, aquesta dama (excel·lent Judith Chemla) condemnada a una 

existència claustrofòbica sota els convencionalismes de classe. Una història que hagués 

donat per a trenta hores de filmació, en opinió del director, i que ell ha deixat en dues a 

base d’el·lipsis, flashbacks i fractures narratives experimentals. 

 

31 DE MAIG DE 2018 
EN ESTE RINCÓN DEL MUNDO (Kono Sekai no Katasumi ni) 
Japó. (2016). (129’). Animació. VOSE. 
Direcció: Sunau Katabuchi. 

Cal suposar que a aquestes altures no és necessari reivindicar las bondats del cinema 

animat, dibuixat o digital, enfront del que considerem pròpiament cinema. Noms com els de 

Shohei Imamura, Hayao Miyazaki o Isao Takahata  

—pel que fa a l’anime japonès—, així ho testimonien. Justament el darrer és l’autor de La 

tumba de las luciérnagas (1988), àmpliament considerat un dels cims del cinema sobre 

Hiroshima, ja sigui d’animació o no. En este rincón del mundo se suma a la llista de títols 

sobre aquest gènere, destinat a fer exorcisme de les conseqüències físiques, psíquiques, 

socials i ètiques que la primera explosió atòmica causà a tot un país. I ho fa per mitjà d’una 

narrativa pausada, no exempta d’alè poètic que, sense escamotejar la repercussió de la 

tragèdia, se situa a la perifèria de l’horror per descriure els delicats rituals de la vida familiar.     
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07 DE JUNY DE 2018 
CLASH 
Egipte. (2016). (97’). Drama polític. VOSE. 

Direcció: Mohamed Diab. 

Intèrprets: Nelly Karim, Hany Adel, El Sebaii Mohamed, Mahmoud Fares, Ahmed 

Abdelhamid Hefny, Waleed Abdel Ghany, Ahmed Dash. 

Són diversos els cineastes que ens han llegat destacats títols, a partir de la reclusió dels 

protagonistes en un reduït espai, quasi sempre metàfora d’una composició social 

determinada i reflex de la condició humana. Podem citar a tall d’exemple Náufragos (1944), 

de Hitchcock, Doce hombres sin piedad (1957), de Sidney Lumet o El ángel exterminador 

(1962), de Luis Buñuel, entre altres. L’any 2016, el director egipci Mohamed Diab introduïa 

dues dotzenes de manifestants dins un furgó policial, per crear un microcosmos 

representatiu de la societat egípcia —amb les seves divergències polítiques i religioses— 

sorgida de la dita Primavera Àrab de l’any 2011, que va acabar amb el derrocament de 

Hosni Mubarack. A partir d’una proposta sincera, arriscada i d’atmosfera claustrofòbica, 

Diab situa l’acció al 2013, quan milions de ciutadans es manifestaren pels carrers. 

 

14 DE JUNY DE 2018 
CELESTIAL CAMEL (Nebesnyy verblyud)  
Rússia. (2015). (90’). Aventures. VOSE. 

Dir: Yurity Feting.  

Intèrprets: Mikhail Gasanov, Viktor Sukhorukov, Petr Novikov, Irina Hurgunova, Danzan 

Badrashkiev, Batr Mandzhiev, Vitaly Makhov.  

Malgrat pot semblar ingenu, encara hi ha llocs al món (en aquest cas l’estepa russa) on per 

exemple, a partir de les seves creences, un exemplar de camell albí és símbol de bona sort. 

Es diria que tot bon conte ha de transcórrer en un lloc exòtic o remot, almenys vist des 

d’aquí. Celestial Camel succeeix a la Calmúquia russa, al desert del Gobi, on el petit Bayir 

anirà a la recerca d’una camella i la seva cria, bàsics per al manteniment familiar. 

Circumstància que serveix de pretext perquè durant el seu periple es topi amb personatges 

poc convencionals, en el que vindria a ser un relat de contrastos culturals, a més d’una 

‘road movie’ d’aventures. Rodada al llac salat de Baskunchak (on les filmacions són força 

habituals), incideix també en el pes de la tradició a les cultures de Mongòlia, així com en la 

importància de l’amistat i la família.  
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21 DE JUNY DE 2018 
120 PULSACIONES POR MINUTO (120 battements par minute) 
França. (2017). (143’). Drama sobre la sida. VOSE. 

Direcció: Robin Campillo. 

Intèrprets: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix 

Maritaud, Ariel Borenstein,  Aloïse Sauvage, Simon Bourgade.    

El director Robin Campillo treballà com a guionista i col·laborador de Laurent Cantet a La 

clase, exemple de cinema proper a la tècnica del fals documental i 

—com el present cas— no exempt d’un cert didactisme que tot i així fa olor de veritat, 

gràcies entre altres motius a la tècnica de deixar les frases mig en suspens, per 

superposició de diferents veus d’opinions oposades que se solapen en el fragor del debat. I 

és que el debat hi és en tant que transposició del que Campillo visqué a principis dels 90, 

com a integrant de l’associació Act Up, destinada a conscienciar la població i la comunitat 

gai dels perills de la pandèmia de la sida, alhora que a denunciar la inacció i la desídia dels 

polítics. Reproduint-ho aquí per mitjà de l’itinerari que va de l’ebullició política al més íntim i 

privat. Film guanyador del Gran Premi del Jurat al Festival de Cannes,  

 
28 DE JUNY DE 2018 
THELMA  

Noruega. (2017). (116’). Thriller psicològic– Terror sobrenatural. VOSE. 

Direcció: Joachim Trier. 

Intèrprets: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen, Grethe 

Eltervåg, Marte Magnusdotter Solem, Anders Mossling.  

L’èxit del gènere negre d’arrel nòrdica ha fet girar els ulls de nou a altres productes de la 

cultura generada ja d’antic a aquells països, des d’Ibsen a Dreyer. Més, probablement, del 

que aconseguiren Von Trier i el seu Dogma. Qui sap si Bergman tornarà a estar de moda. 

Aquest altre Trier mescla a Thelma (que obtingué el Premi Especial del Jurat a Sitges) 

diversos gèneres —en una pràctica cada cop més estesa—, que van del drama amorós a la 

intriga psicològica, passant pel terror sobrenatural i la permanència del místic i el religiós en 

les societats avançades. Thelma és una jove, el despertar sexual de la qual coincideix amb 

el descobriment d’un poder ocult i devastador que, en opinió del crític Carlos Marañón, porta 

el seu complex d’Èdip fins al final. Cinema que experimenta amb les idees visuals i sonores, 

cal destacar-ne també el seu magnífic ús de la llum.  
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