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El cor del pi negre
i Selecció de curtmetratges de ficció

Cineclub

(mireu al revers del full)

Jaume Pujadas, 2016

Sinopsi
Tribut a Llorenç Llobet Gràcia,
autor d’una de les indiscutibles
pel·lícules de culte del cinema
espanyol: Vida en sombras.
El film es planteja com una
recerca, com el deambular d’un
personatge que, empès per les
imatges de les pel·lícules de
Llobet Gràcia, anirà descobrint el
paisatge fílmic i personal del
cineasta de Sabadell

Fitxa artística
Sirag Nabih

Fitxa tècnica
Director ....... Jaume Pujadas
País ............. Catalunya
Guió. ........... Jaume Pujadas
Produtora: .. Mallerich Films Paco Poch
Fotografia .... Marc Llach
Gènere. ....... Documental
Durada. ....... 97 m

Un visionari recuperat
Jaume Pujadas ha rubricat un documental honest i arriscat. Honest
perquè té molt clar què vol explicar i la manera de fer-ho i arriscat
perquè no és ni una història convencional ni una manera d’explicar
-la “fàcil” pel gran públic. Segurament no coneixeu la figura de Llorenç Llobet Gràcia. És un director
català que amb prou feines va sortir del cineclub de Sabadell però
això no vol dir que no fes màgia
amb el cinema. El cor del pi negre és un documental de metacine
que ens descobreix Llobet Gràcia
des d’una perspectiva que ben bé
podria ser la seva. Des d’un punt
de vista artie, en blanc i negre,
amb llargues converses sobre
cultura i sense moviments de
càmera. Amb una fotografia i un
muntatge per sucar-hi pa.
El protagonista accidental de la

cinta és el periodista Sirag Nabih
que es passeja per la història del
cineasta consultant retalls de diari,
documents històrics i xerrant amb
persones que van conèixer la vida i
obra d’un cineasta que va treballar,
per exemple amb Fernando Fernán
Gómez. El cor del pi negre no vol
explicar la vida de Llorenç LlobetGràcia vol encomanar amor pel
cinema des d’una òptica complexa.
No ens enganyem, aquest no és un
film fàcil. Potser és apte només per
a persones molt i molt cinèfiles.
No hi ha una trama definida o un
camí explícit que seguir però això
no vol dir que el viatge no sigui
interessant i sorprenent. Tot plegat
és un collage de transcendents
converses i belles imatges en les
que el millor que es pot fer es
deixar-se portar i gaudir de
l’experiència.
JR Armadàs
Director d'El cinèfil
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-EL VALLE ENCANTADO (1946)
-EL DIABLO EN EL VALLE (1947)
-PREGÀRIA A LA VERGE DELS COLLS (1947)
Llorenç Llobet Gràcia representa com pocs altres la generació que creix amb el cinema. Pel·lícules, sales
de projecció, revistes i cartells conformaven el seu univers. “Vida en sombras”, la seva única pel·lícula
professional, és, sobretot, la biografia d’un home apassionat per l’art cinematogràfic. “Vida en sombras”
és un film de culte reconegut internacionalment. Si al primer trimestre vàrem poder gaudir del passi de
la versió íntegre restaurada de “Vida en sombras” ara tornem a apropar-nos a la figura i l’obra del Llobet
Gràcia, un cinèfil avant la lettre.
El curtmetratge “Pregària a la verge dels Colls” és el més conegut dels curts de ficció del Llorenç Llobet
Gràcia. Per l’extraordinari tractament innovador de la imatge, per la seva capacitat narrativa.
Sensacional!
“La sequera creix en un poble de muntanya: Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). La situació és insostenible i els vilatans van en processó a sol·licitar ajuda a la Verge dels Colls. El miracle es produeix i la vida
torna al poble i els seus camps. El film comença apel·lant al realisme soviètic en les seves imatges per,
després de treballar el clarobscur i l'efecte de tall surrealista en la seqüència del miracle, desencadenant,
finalment, un torrent de color i moviment en la seva part final”.
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