Cineclub
Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona
Projecció: Cinemes Imperial

El D’A – Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona ha arribat a la
seva setena edició amb el millor cinema d’autor que es fa al món, els noms més
destacats del cinema contemporani i les millors produccions locals.
Després d’una primera experiència amb el nom de Seus D’A, destinada a afavorir la
descentralització del festival i a ampliar la difusió d’algunes pel·lícules presentades
al D’A més enllà de la ciutat de Barcelona, aquest any s’amplia l’extensió i abast de
la proposta. El Tour D’A 2017 viatjarà una setmana després de l’edició celebrada a
Barcelona a diferents ciutats de Catalunya, ampliant a nou les seus que projectaran
una selecció dels films de la setena edició del D’A.
Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Tour D’A

Dijous 11 de maig 2017 | Sessió única: 20.00 h

La región salvaje
Cineclub

Amat Escalante, 2015

Sinopsi
Un conte pertorbador que comença amb la tranquil·la vida de
l'Alejandra i la seva família.
Aquesta tranquil·litat es veu
alterada quan apareix un nou
personatge, la Verónica. Ella els
convenç que en un bosc proper,
en una cabanya aïllada, existeix
quelcom que no és d’aquest món
i que és la solució dels seus
problemes.

Fitxa artística
Simone Bucio,
Ruth Jazmin Ramos,
Jesús Meza,
Edén Villavicencio
Kenny Johnston

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Director ......Amat Escalante
Guió ..........Amat Escalante
i Gibrán Portela
Productor ....Coproducció
México-Dinamarca-Francia
Alemania-Noruega-Suiza;
Mantarraya Producciones
/ Adomeit Film / Bord
Cadre Films / Le Pacte /
Match Factory Productions
/ Mer Film / Pimienta
Films / Snowglobe Films
Fotografia ...Manuel Alberto Claro
Durada .......100m

El mexicà Amat Escalante i la seva pertorbadora La región salvaje van fer del sisè
dia del Festival de Venècia una jornada impossible d'oblidar. El guanyador del Premi al
Millor Director del Festival de Cannes de 2013 amb Heli va presentar una obra que
s'allunyava (a propòsit) de la seva filmografia anterior. No obstant això, aquest distanciament respecte als seus tres llargmetratges precedents no obeeix a una qüestió temàtica, sinó al gènere utilitzat. L'expert en drames criminals, protagonitzats per residents
o emigrants de Guanajuato, abraça el gènere fantàstic per oferir un nou enfocament a
les mateixes qüestions sociopolítiques que l'obsessionen des del seu magnífic
debut, Sangre.
Com ha assenyalat Escalante a la seva conferència de premsa, no cal recórrer a l'hiperrealisme per quarta vegada consecutiva per descriure la degradació moral del Mèxic
contemporani. Amb pel·lícules sobre monstres que vénen de l'espai o sense, allò fora
mida seguirà succeint al país, ja que la realitat ja ha superat qualsevol tipus de ficció
que inventi el cinema mexicà.
Després de la singular Tenemos la sangre , descoberta en la passada edició del
Festival de Rotterdam, La región salvaje s’ha convertit en la segona pel·lícula de
terror mexicana d'aquest any sobre personatges abandonats en un sanguinari infern
carnal que funciona com a metàfora de l'actualitat.
La pel·lícula arrenca amb l'aparició d'un ens a la Terra, disposat a enllaçar la humanitat amb la seva dimensió primitiva reprimida. El monstre de tentacles fàl·lics, arribat
en un meteorit, s'amaga en una cabana, esperant les seves futures preses -homes,
dones, adults o nens- a qui sotmetrà a la seva insaciable pulsió.
En aquest thriller de terror sexual -que Escalante ha qualificat de feminista-, les dones
(Ruth Ramos i Simone Bucio) utilitzen la criatura per alliberar-se del masclisme de la
societat mexicana. Així mateix, el sexisme i la misogínia no són les úniques realitats
denunciades a La región salvaje. Aquesta crítica de les conseqüències reals que
causa la tirania dels valors conservadors també inclou un discurs que atempta contra la
creixent homofòbia a Mèxic.
Per Carlota Moseguí 9 - 6 – 2016

Tour D’A

Dijous 11 de maig 2017 | Sessió única: 22.30 h

Estiu 1993
Cineclub

Carla Simón, 2016

Sinopsi
La Frida, una nena de sis anys
passarà el primer estiu de la
seva vida amb la seva nova
família adoptiva, després de
la mort de la seva mare. Lluny
d’un entorn proper, la nena
haurà d’adaptar-se a la seva
nova vida.

Fitxa artística
David Verdaguer, Bruna Cusí,
Laia Artigas, Paula Robles, Paula Blanco,
Etna Campillo, Jordi Figueras,
Dolores Fortis, Titón Frauca,
Cristina Matas, Berta Pipó,
Quimet Pla, Fermí Reixach,
Isabel Rocatti, Montse Sanz,
Tere Solà, Josep Torrent

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Directora ..........Carla Simón
Guió ................Carla Simón
Productor ..........Inicia Films
/ Avalon PC
Música Original ..Ernest Pipó
Fotografia ..........Santiago Raca
Durada ..............96 m

Guanyadora del Gran Premi de la secció Generation Kplus i -més important encara- del guardó a la Millor Opera Prima de tot el Festival de Berlín, aquesta
pel·lícula amb elements autobiogràfics de Simón està a l'altura d'aquestes distincions i de qualsevol altra que pugui venir. Els pares de la directora van morir a
causa del virus VIH quan ella era molt petita i, si bé la SIDA mai s'anomena a la
pel·lícula, està clar que en aquells temps (1993) hi havia tant prejudici com desconeixement respecte del tema.
La pel·lícula està narrada des del punt de vista de la Frida (Laia Artigas), una nena
de sis anys que, després de la mort de la seva mare, va a viure amb els seus oncles
Esteve (David Verdaguer) i Marga (Bruna Cusi) i l'encara més petita i encantadora
cosina Anna (Paula Robles) en un aïllat entorn rural prop de Barcelona. Els avis i
amics de la família la visiten alguns caps de setmana, però en el dia a dia, i sense
entendre massa què, passa, la protagonista ha d'enfrontar una nova realitat.
Artigas -un model de expressivitat i matisos- arriba a transmetre tota l'angoixa, la
desolació, la incomoditat, el malestar, la ira, la duresa i les successives transformacions d'una nena marcada per una tragèdia que no sap com processar. Quan finalment pot plorar, és probable que cap espectador deixi d’acompanyar-la en aquesta
explosió punyent que més que sofriment és una manera d'afluixar i alliberar tant
dolor contingut.
Amb la càmera sempre a prop i a l'altura de la petita heroïna, amb una capacitat
d'observació no massa habitual perquè cap detall, gest o mirada reveladora se li
escapi, Carla Simón fa gala d'un aplom infreqüent en una opera prima. Però, més
enllà dels encerts formals i en la direcció d'actors, el que fa d’Estiu 1993 una
petita gran pel·lícula és el pudor, la forma en què eludeix gairebé tots els cops
baixos del coming of age (majoria d’edat) i les temptacions demagògiques que
aquest tipus d'històries solen oferir.
Bella i sensual, aquesta narració intimista i estiuenca brega amb la mort sense
delectar-se en el dolor, però tampoc resulta banal o simplista. Haver trobat el to
just, aquell que és capaç de seduir el públic sense prendre’l d'ostatge, és el principal mèrit d'una directora (que té una mica de Lucrecia Martel i Mia Hansen-Løve)
a la qual caldrà prestar molta atenció.
Per Diego Batlle / 18-3-2017 / Cinecolor Argentina

Tour D’A

Divendres 12 de maig 2017 | Sessió única: 21.30 h

Hermia & Helena
Cineclub

Matías Piñeiro, 2016

Sinopsi
La Camila, una jove directora de
teatre viatja de Buenos Aires a
Nova York gràcies a una beca
artística que li permet treballar
en el seu nou projecte, la traducció al castellà de Somni d'una nit
d'estiu. Al cap de poc temps
d’arribar s’adona que el projecte
no la compensa d’haver deixat
enrere els amics i la seva parella.

Fitxa artística
Agustina Muñoz, María Villar, Mati Diop,
Julian Larquier, Keith Poulson, Dan Sallitt,
Laura Paredes, Dustin Defa,
Gabi Saidón, Romina Paula, Pablo Sigal,
Kyle Molzan, Ryan Miyake, Oscar Williams

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Director ...... Matías Piñeiro
Guió ......... Matías Piñeiro
Productor ... Trapecio cine
Fotografia ... Fernando Lockett
i Tommy Davis
Durada ....... 87m

En aquesta nova obra shakesperiana, la quarta en la carrera de Matías Piñeiro i primera a ser parcialment filmada a Nova York, el realitzador ens presenta la Camila
(Agustina Muñoz), una jove que viu a Buenos Aires, però que aviat es a mudarà a la
gran poma. El motiu d'aquest viatge és, mitjançant una beca en un institut d'arts,
poder realitzar la traducció de Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, per després
tornar i muntar-la en algun teatre porteño.
Al seu torn, Carmen (María Villar, la noia Piñeiro per excel·lència) està concloent seu
pas com a becària a Nova York, i aconsella la Camila sobre certes situacions que l'institut esperarà d'ella. A poc temps de deixar la seva ciutat natal, la Camila comença a
entaular una relació sentimental amb el Leo (Julián Larquier Tellarini), de manera que
en anar-se’n, es planteja un clar objectiu: abocar-se només a la seva beca i finalitzar el
seu projecte abans de l'any, per així poder tornar a Buenos Aires.
No obstant això, amb el pas del temps, els plans de la Camila es comencen a aplaçar; es
retroba amb un antic amant a Nova York, i sorgeix un nou amant, a més de mantenir a
distància i via skype, la relació amb el Leo. D'altra banda, més enllà de buscar inspiració, la nostra protagonista busca històries, busca conèixer sobre la seva pròpia història
i aquest fet la porta als afores de Nova York a trobar-se amb l’Horace, el seu pare biològic a qui mai havia conegut.
D'altra banda, tal com Piñeiro ens té acostumats, la història va i ve entre les dues ciutats, entre la nova rutina de la Camila, i el que va quedar pendent a Buenos Aires: el
Leo, la Carmen i els altres amics o companys de projectes teatrals. Amb Hermia &
Helena, Piñeiro pren circumstàncies presentades per William
Shakespeare i les adapta a la modernitat: als nous temps de les relacions
entre enamorats i els dubtes existencials que comporten.
Hermia & Helena es presenta com una nova shakesperiada que manté elements
comuns amb les anteriors pel·lícules -principalment l'equip actoral-, es mou una mica
del lloc que les seves produccions antecessores van marcar: aquí hi ha menys soliloquis, la major part de la pel·lícula transcorre en anglès, i si bé Shakespeare és present,
ho és de manera més indirecta. El relat ara és en clau més aviat malenconiosa i el
director permet que, mitjançant això, puguem conèixer amb millor detall certs
personatges, les seves inseguretats i les seves expectatives.

Per Marianela Santillán / desembre 2016/ El Proyector Fantasma

