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Dhogs
Cineclub

Andrés Goteira, 2017

Sinopsi
Un estrany personatge creua els
carrers d’una ciutat portant un
taxi. Al bar d’un hotel de luxe hi
ha una dona, l’Alex. De cap de
les maneres l’Alex pot preveure
l’allau d’esdeveniments que l’el’esperen en un futur immediat.
Una breu aventura amb un executiu serà el que la portarà cap a
una espiral de violència sense
sentit i sense control.

Fitxa artística
Melania Cruz,
Miguel de Lira,
Antonio Durán,
Carlos Blanco,
Iván Marcos,
María Costas,
Xosé López,
Roi Gantes,
Alejandro Carro.

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Director...........Andrés Goteira
País..................Espanya - Galícia
Guió.................Andrés Goteira
Productora.......Gaitafilmes / Pixel Films
Fotografia........Lucía C Pan
Música.............Germán Díaz
Gènere............Thriller
Durada............ 85m
Premis
Festival de Sitges 2017 / Festival BAFICI
(Buenos Aires) 2017 / Festival Frigh
(Londres) 2017

Un home de negocis pren una copa en un bar gairebé desert d'un hotel a mitjanit
quan una misteriosa dona s’asseu al seu costat i comença una conversa
innocent. Lentament, aquesta dona el porta cap a uns camins més incòmodes, vol
saber sobre els gustos sexuals de l'executiu i la longitud del seu penis. Les seves
intencions són clares, vol anar a dormir amb ell. La càmera, fixa en els dos individus durant tot aquest temps, de cop enfoca una platea abarrotada d'un públic
silent. Enfront d'ells, un escenari de teatre en el centre del qual, un home és seduït
de manera poc ortodoxa a la barra del bar d'un hotel. Dhogs és l’òpera prima
d'Andrés Goteira, el títol prové de la fusió anglosaxona entre dogs (gossos) i hogs
(porcs) i simbolitza la barreja d'agressivitat i submissió que l'ésser humà té a dins
per naturalesa, deixa clar des del primer moment que la seva intenció és incomodar, tal com admet també la dona mentre acaba la seva copa. Goteira elabora un
exercici narratiu basat en la destrucció dels tòpics, en la categorització de gèneres
cinematogràfics i en l'evasió de qualsevol tipus de previsibilitat argumental.
Però més enllà de l'incessant joc de ruptura de la quarta paret, Dhogs aconsegueix
mostrar una sàdica perspectiva dels fets narrats a través de la creació d'una atmosfera tèrbola, densa, difícil d'empassar. Part de la suggestió de la pel·lícula és la
seva constant recerca per executar l'element sorpresa fora del seu lloc apropiat. El
suspens que Goteira construeix en les seqüències més dures ens obliga a témer el
pitjor per la situació dels personatges, portats al límit de les seves capacitats. És el
mateix cineasta qui, d'alguna manera, sembla indicar-nos com ens hauríem de
sentir en presenciar el seu relat. No obstant això, aquesta tensió desapareix quan
el desenllaç de cada escena entronca amb un anticlímax in crescendo, encadenant
història rere història i no deixant acabar cap de les anteriors. Aquesta decisió és en
part encertada ja que permet treballar al director amb el component de la incomoditat que tan present hi ha durant tot el fim, arribant fins i tot a fregar els límits de
la moralitat. Al mateix temps genera una certa desconnexió entre els diferents
fragments, fet que provoca una pèrdua del ritme tan necessari en propostes com
aquestes. I és que del ridícul sexe en la lúgubre habitació de l'hotel passem sense
intermediació al violent segrest i agressió sexual a una dona al mig del desert
d'Almeria, més tard a una meditació sobre la vida i la mort al porxo d'una vella
cabana entre un extravagant home i el seu ancià gos de caça i, finalment i amb
l'objectiu de quadrar el cercle, al soterrani d'una residència familiar on un nen
s'atreveix a jugar a un atzarós videojoc que sembla controlar les vides de tots
aquells que han desfilat per la pantalla durant l'hora prèvia del nus de la
narració. L’avantguardisme de la proposta del cineasta, i precisament la seva
valentia per signar una pel·lícula parlada en gallec, mereix el reconeixement d'una
indústria que cada vegada va necessitant noves veus que aportin carn fresca a allò
ja conegut per tots.
Juan Prieto – Cine Maldito – Febrer 2018
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A Ciambra
Cineclub

Jonas Carpignano, 2017

Sinopsi
A la comunitat gitana d’A Ciambra, microcosmos sense llei, la família és el primer
de tot. Així ho veu Pio, un noi de 14 anys
que té com a model de conducta el seu
germà Cosimo. Quan a Cosimo el posen
a la presó a Pio se li presenta l’oportunitat
de demostrar que ja és un home i ho fa
ajudant la família de forma perillosa. Aviat
s’adona que ser adult té un preu molt més
alt del que s’imaginava.

Fitxa artística
Pio Amato,
Koudous Seihon,
Damiano Amato,
Iolanda Amato,
Patrizia Amato,
Susanna Amato,
Francesco Pio Amato,
Rocco Amato.

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Director.. ............ Jonas Carpignano
País. ................... Itàlia
Guió. .................. Jonas Carpignano
Productora. ........ DCM Productions /
Film I Väst
Fotografia ........... Tim Curtin
Música................ Dan Romer
Gènere. .............. Drama
Durada. .............. 113m
Premis
Festival de Sevilla 2017
Premis Independent Spirit 2017
Premis David di Donatello 2017

Estrenada a la secció Quinzena de Realitzadors del Festival de Cannes 2017, on va
obtenir el premi Label Europa Cinemas, aquesta segona pel·lícula del director de
Mediterrània és una aposta de ficció, però amb un fort arrelament i empremta
documentalista que narra les desventures d'una família nombrosa (els Amato) d'una
comunitat gitana a la postergada i explosiva regió de Calàbria. Hereva directa del
vessant més noble i commovedor del neorealisme italià, es tracta d'una història fascinant i punyent alhora. Ferma candidata a figurar entre els millors estrenes de
l'any.
Va ser la penúltima pel·lícula que vaig veure al Festival de Cannes 2017 i va quedar
en el meu Top 3. Si no fos per alguna escena aïllada que resulta una mica forçada,
per un final una mica ampul·lós (però igualment commovedor) i per un cert ús sobrecarregat de la música, estaríem parlant d'una obra mestra de Jonas Carpignano,
que confirma aquí el to i l'estil que ja va mostrar en la seva notable òpera prima
Mediterrània, distingida en la Setmana de la Crítica 2015.
El títol d'A Ciambra fa referència a la petita comunitat homònima romaní a Calàbria, zona força postergada del sud d'Itàlia i ara també un dels centres neuràlgics
dels conflicte dels refugiats.
El protagonista del film és Pio Amato, un nen de 14 anys que beu, fuma i intenta
ingressar al més aviat possible al món dels adults que, en la seva immensa majoria,
es dediquen a robatoris, estafes o negocis tèrbols. Pio vol ser com el seu germà gran
Cosimo (Damiano Amato), a qui veiem entrar i sortir de la presó a cada moment.
El film no jutja ni exalta Pio (encara que clarament ho vol) ni al seu entorn familiar
compost per germans, oncles, pares i un avi ancià que va saber ser patriarca del clan
(tots els Amato "s’interpreten" a ells mateixos). La pel·lícula tampoc és un documental pur, ja que hi ha molts conflictes intensos de ficció, però Carpignano registra
(i construeix) un univers fascinant i desconegut com el dels gitanos, un dels grups
més estigmatitzats a Itàlia, precisament perquè solen buidar cases, robar, segrestar
per obtenir rescats o quedar-se amb les maletes alienes als trens, entre altres activitats delictives.
Carpignano -que va comptar amb el suport de Martin Scorsese com a un dels productors executius- mostra també la tensió entre els romanís i els africans (la relació
entre Pio i un immigrant de Burkina Faso és bella) i sobretot amb "els italians" (com
ells els anomenen), així com també l'acció dels grups de xoc d'ultradreta que solen
incendiar les cases dels gitanos amb la intenció d'acovardir-los i fer-los fora ja que
abans eren un poble nòmada. Mai no oblidis que no tenim patró i que estem sols
contra el món, li diu l'avi al carismàtic Pio, eix d'aquest bell, tragicòmic i punyent
relat d'iniciació a l'adultesa d'esperit dickensonià, en un entorn fosc i hostil.
Diego Batlle / Otros Cines Europa / 28-3-2018
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Sollers Point
Cineclub

Matthew Portefield, 2017

Sinopsi
Keith, un jove de 24 anys, en
llibertat condicional després d’haver estat un any a la presó, viu
a la casa del seu pare. Keith es
mou pel seu barri de Baltimore,
profundament dividit en estrats
socials, buscant feina i quelcom
que torni a donar sentit a la seva
vida. Els grans enemics de Keith
són els dimonis que porta al seu
interior.

Fitxa artística
Mc Caul Lombardi
James Belushi
Zazie Beetz
Everleigh Brenner
Imani Hakim

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Director.. .......... Matthew Porterfield
País. ................. EUA
Guió. ................ Matthew Porterfield
Productora. ...... Le Bureau
Fotografia. ........ Shabier Kirchner
Gènere. ............ Drama
Durada. ............ 101m
Premis
Festival San Sebastián 2017.

Un dels grans encerts de Sollers Point és que el protagonista, tot i poder sortir de
casa, sempre sembla present la idea que segueix tancat. Hi ha un caminar constant
per la ciutat en què visitem el passat del seu protagonista (la banda amb la qual feia
tripijocs i la seva exparella), el seu present (un pare castrador i la compenetració amb
la seva germana) i, fins i tot, les seves possibilitats d’un futur frustrat (la noia que
coneix a la universitat); però malgrat tots aquestes trobades sempre fa la sensació que
estem assistint a una repetició d'errors ja comesos. Si abans Keith no podia sortir de
casa, ara entenem que tampoc pot escapar d'un Baltimore que s'ha acostumat a viure
sense ell però que, al mateix temps, no li permet l'abandó. Aquest serà un dels grans
triomfs de Porterfield: més que descriure el seu personatge principal, el que les seves
accions reflecteixen és tot un context, una ciutat americana de províncies de la qual
tots els racons parlen d'un buit que resulta molt més penetrant que la reclusió.
En aquest sentit, la pel·lícula incideix en una vida passatgera, en la qual res queda i
tot es va improvisant sobre la marxa, però també aquella vida marcada,
lamentablement, per la solitud. Keith és, sobretot, una figura solitària en moviment.
No resulta anecdòtic que el cotxe sigui un dels pocs objectes que realment donen
energia al relat: des de la camioneta que li presta el veí a Keith, passant pel cotxe que
li regala la seva germana i acabant amb el vehicle patern, Sollers Point aprofita la idea
l'automòbil com a sinònim d'aquesta llibertat en la qual un no deixa d'estar reclòs
entre quatre parets. Les seqüències en què Keith condueix per la ciutat, anant d'un
lloc a un altre però sempre fent la impressió de no portar un rumb fix, condensen
l'esperit d'una pel·lícula més interessada en el comptaquilòmetres que en la velocitat.
El cotxe proporciona, també, una de les seqüències més belles de tota la cinta.
Després de tornar a dedicar-se a la venda de drogues a petita escala, Keith recull en el
seu cotxe a una drogoaddicta desesperada a la qual li falten cinc dòlars per poder
completar la compra. Setmanes més tard, el protagonista torna a trobar-se amb la
mateixa dona en una altra carretera però aquesta vegada ella està neta i li assegura
que no vol comprar droga sinó que l'apropi a l'hospital. Ja al cotxe, veiem com la
dona parla del preu de la metadona, del procés de desintoxicació i de les seves
il·lusions. Es tracta d'una seqüència que no pretén exemplificar ni dogmatitzar: Keith
s'alegra genuïnament que la seva clienta hagi aconseguit abandonar la seva addicció i
en cap moment pretén fer-la canviar d'idea. Una reacció que conté una presa de
consciència i una petita escletxa d'esperança. Keith segueix al cotxe un cop deixa la
seva clienta a la seva destinació, però amb aquesta seqüència Porterfield il·lumina
breument Sollers Point i sembla afirmar que les reaccions també són un mirall.
Endika Rey / 29-9-2017 / Otros Cines Europa
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Le lion est mort ce soir
Cineclub

(El león duerme esta noche)

Nobuhiro Suwa, 2017

Sinopsi
Al sud de França, Jean, un actor
veterà enganxat al seu passat,
s’instal·la en secret en una casa
abandonada on fa temps va viure
Juliette, el gran amor de la seva
vida. Un grup de nens i nenes descobreixen en la mateixa casa el
lloc perfecte per rodar una
pel·lícula de por. Jean i els infants
acabaran trobant-se cara a cara.

Fitxa artística
Jean-Pierre Léaud
Pauline Etienne
Arthur Harari
Maud Wyler
Jules Langlade
Premis
Festival San Sebastián 2017.

Projecció: Cinemes Imperial

Fitxa tècnica
Director.........França - Japó
Guió. ........... Nobuhiro Suwa
Produtora. ... Les Productions Balthazar
Film-In-Evolution
Bitters end
Fotografia. .. Tom Harari
Música. ....... Olivier Marguerit
Gènere........ Drama
Durada. ....... 103m

L’actor Jean-Pierre Léaud continua tenint homenatges cinèfils en vida. No es
tracta de lliuraments de premis a la seva trajectòria -si més no, no en el sentit
literal- sinó pel·lícules que el tenen com a protagonista gairebé exclusiu, posades
pràcticament al servei de les seves particulars maneres com a actor i el seu envejable carisma. Va passar amb la pel·lícula d'Albert Serra, La mort de Louis XIV,
en la qual interpretava exactament el que diu el títol. I ara passa amb Le lion est
mort ce soir, títol de similar ressonància i en la qual també encarna un home que
s’està morint, amb algunes diferències. Diferències que, en cert sentit, fan pensar
en la pel·lícula de Suwa com una resposta a la de Serra.
En aquest film, no és el mític protagonista de Els 400 cops i La mare i la puta el
que està morint sinó que ell està interpretant un actor que ho ha de fer en una
pel·lícula. En escenes que segurament faran recordar La noche americana, veiem
Léaud en un rodatge en el qual ha d'actuar representant la mort del seu personatge i en el qual debat amb el director sobre com fer-ho. Les seves visions sobre el
tema són bastant diferents i la pel·lícula, en certa manera, és una reflexió lúdica
sobre això. Abans de filmar aquesta escena, hi ha un problema en el rodatge: l’actriu amb la qual ha de fer una escena no vol sortir de la seva cambra, deprimida,
després d'un fracàs amorós; l'assumpte no sembla tenir solució, de manera que a
Léaud li diuen que es prengui uns dies lliures.
La pel·lícula -lúdica, juganera, amb molts moments clarament improvisats entre
l'actor i els nens que formen part de la seva pel·lícula- és molt menys greu i severa
del que sembla en la seva descripció, ja que Suwa fa jugar a Léaud i als nens, el
film escolar també tracta sobre fantasmes i cases suposadament embruixades. Si
bé el suïcidi i la mort ronden com a temes principals, igualment centrals són les
situacions romàntiques i els jocs i reflexions cinematogràfiques, especialment
una que Léaud els fa als nens: tot un retorn, després de veure el seu curt, en una
pantalla.
Al final del film, la connexió entre el cinema i la mort tornarà a cobrar pes i allí
també es veurà, entre presa i presa, les diferents interpretacions d'aquest tema.
El lleó podrà morir qualsevol d'aquestes nits, però seguirà viu a les pantalles pels
segles dels segles.
Diego Lerer –/ 16-4-2018 / Micropsia

