
 
 
 

 Isabella 

Matías Piñeiro (Buenos Aires, 

1982) va estudiar a la Universi-

dad del Cine argentina i a Har-

vard. La seva trajectòria ha estat 

vista, gairebé íntegrament, al 

D'A. Els seus films formen un 

conjunt bell, divertit i original 

que juga amb la teatralitat de la 

vida quotidiana. 

 

Les pel·lícules de Piñeiro mai 

deixen d'interrogar-se a elles 

mateixes, com si d'un pintor que 

intenta retratar el moviment en 

el seu quadre es tractés, Piñeiro 

a través de la composició de la 

imatge, fa sorgir també al volant 

dels seus plànols, algú capaç de 

sembrar els dubtes necessaris 
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per recordar que la vida, mai s'a-

tura, continua sempre plena 

d'interrogants i de cercles incon-

clusos. Però precisament la repe-

tició d'aquesta dinàmica és la 

que forma la quotidianitat de la 

mateixa, com si d'un Uróboros es 

tractés, la ciclicitat eterna i el 

retorn queden per tant patents. 

 

Aquest és el cas d'Isabella, on 

l'autor explora les relacions entre 

la quotidianitat i la sempre pre-

sent obra de Shakespeare en les 

seves creacions. Una narració 

que mitjançant un joc de salts 

temporals ens deixa entreveure 

la vida d'una noia desendreçada, 

amb conflictes familiars, amb 

Matías Piñeiro, 2020 

Els divendres del 

Cineclub 

Sinopsi 
Mariel (María Villar) és una actriu 

de Buenos Aires que intenta obte-

nir al llarg de dos anys d’audicions 

el paper d’Isabella, l’heroïna de la 

comèdia “Medida por medida”. En 

el camí entre la frustració i l’idea 

d’èxit, Mariel es troba una vegada 

i una altra amb Luciana (Agustina 

Muñoz), una antiga companya de 

teatre.  

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cine-
club Sabadell ens encarregarem de 
gestionar l’entrada als Cinemes:   
la dels socis, la de les persones 
que anteriorment havien adquirit un 
pack 5 o 10 i la dels no socis.   
Organitzarem de manera ordenada 
l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la 
resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a a     
l’entrada i sortida de la sala. L'ús 
de mascareta durant el visionat de 
la pel•lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

María Villar,  

Agustina Muñoz,  

Pablo Sigal,  

Gabi Saidón,  

Ana Cambre,  

Guillermo Solovey,  

Tom Cambre Solovey,  

Alberto Suárez  

Fitxa tècnica 

Director   ............ Matías Piñeiro   
Guió  .................. Matías Piñeiro 
Productor ........... Trapecio Cine  
Música original .. Santi Grandone,  
                           Gabriela Saidon  
Fotografia  ......... Fernando Lockett 
Durada............... 80 minuts 
País ................... Argentina 
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cines 
IMPERIAL 

dubtes interns sense resoldre. 

Una noia però, amb una passió 

molt definida. És una actriu que 

desitja el paper principal de   

l'obra Mesura per mesura, i   

seguint aquest camí acabarà per 

trobar una antiga companya, 

convertida ara, en actriu de   

renom i de la qual ha de patir la 

llarga ombra que li fa, i sota      

la qual ha estat vivint. La lluita 

per aconseguir el paper de la 

amb llums i colors, temporalitat 

i complicitats fan de la pel·lícula 

una proposta interessant i     

efectiva. 

 

Escena rere escena el director 

deixa patent la seva mestria i 

experiència. Com el pintor que 

esmentàvem al començament, 

ara en cerca de la tonalitat    

adequada, Piñeiro juga amb    

les imatges i la policromia, els 

dubtes i les al·legories, per     

intentar causar en l'espectador 

reflexions i planteja decisions: 

esforç o resignació, lluita o    

frustració. 

 

Una pel·lícula original i arrisca-

da, valenta i personal que no 

busca romandre en la memòria 

de l'espectador, però el convida 

a la introspecció. 

 

Yeray Sánchez 

Cineclub Sabadell 

seva vida l'aboca a un present 

incert on trobem lleugeres     

pinzellades que apropen al     

director al cinema d'Antonioni. 

 

La narració arriscada i potser 

complexa ens desvela lentament 

la vida de la protagonista, no de 

cop, ni tan sols de forma lineal, 

sinó com és habitual quan         

es coneix a una persona, amb 

paciència, a petites dosis, amb 

sorpreses, admiració i tard o 

d'hora també amb decepcions. 

 

Amb un llenguatge col·loquial 

però no exempt de significat. 

 

Hi ha qui diu que aquesta és la 

seva pel·lícula més desesperan-

çada, però no és això suficient 

per abandonar la lluita, l'esforç i 

perquè no, la poesia. 

 

Aquest exercici d'estil enriquit 


