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DocsBarcelona / El documental del mes
BCNegra: Manuel Vázquez Montalbán
Pòster del festival

François Truffaut i les pel·lícules de la seva vida
El film del mes
Aula de cinema

w Michelangelo Antonioni, documentalista
“Michelangelo Antonioni és una figura cabdal de
la cultura del segle XX, un dels testimonis més
lúcids de la nostra època que, mitjançant la seva
obra i en un original recorregut en solitari, va saber
distingir i analitzar «la malaltia dels sentiments»,
els problemes, les angoixes i les pors de l’home en
la societat contemporània. Antonioni és un autor
que va travessar el seu temps però que sempre
es va situar fora del Temps, esdevenint un mestre
d’estil i un innovador del llenguatge. Tot un model
per al cinema de la Modernitat” (Daniela Aronica). L’obra d’Antonioni ha estat sovint present
en la programació de la Filmoteca, incloent-hi la
gran retrospectiva del 1995. Ara, en una iniciativa
itinerant per diverses ciutats espanyoles, comissariada per Daniela Aronica i amb el patrocini del
Consolat General d’Itàlia a Barcelona, la organització del Centro di Studi sul Cinema Italiano i la
col·laboració de Cinecittà Luce, presentem tota
l’obra documental del mestre de Ferrara (gran part
de la qual ja es va veure en el cicle del 1995) a més
de diversos films sobre Antonioni, com el que obre
el cicle el dia 7 de febrer, Antonioni su Antonioni,
de Carlo di Carlo o Fare un film per me è Vivere dirigit per la seva vídua, Enrica Fico Antonioni. L’acte
inaugural del dia 7 també inclou la celebració d’una
taula rodona organitzada amb la col·laboració de
l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics, amb la presència de Daniela Aronica,
Josep Maria Català, Domènec Font i José Enrique
Monterde. Agraïments: Consolato Generale d’Italia
a Barcellona, Centro di Studi sul Cinema Italiano,
Cinecittà Luce, Istituto Italiano di Cultura di Barcellona i Festival Internacional de Documental y
Cortometraje de Bilbao-ZINEBI.

Michelangelo Antonioni
Així com des d’un principi, per CRONACA DI UN AMORE
(1950) es va parlar «d’obra que marca un abans i un després», menys apropiada, ja aleshores, resultà la fórmula
de «film revelació». Amb gairebé 40 anys, Michelangelo
Antonioni, de fet, arribava al seu desitjat primer llargmetratge amb un currículum breu però fulgurant, que
havia fet vessar molta tinta. Excrític del grup Cinema

Gente del Po de Michelangelo Antonioni

Antonioni durant el rodatge de Chung Kuo (Cina)

i guionista ocasional (per a Rossellini, De Santis, Visconti), Antonioni s’havia situat a l’elit del cinema italià
amb un grapat de curtmetratges apareguts entre 1947 i
1950, tot adjudicant-se ni més ni menys que dues Cintes
de Plata consecutives al millor documental. Les arrels
del primer treball, en realitat, es remuntaven a abans
de la guerra. Havent abandonat un projecte anterior de
documental sobre un manicomi, GENTE DEL PO es rodà
l’any 1943, tot i que no va arribar a la moviola fins al
1947, amb dos terços del material que havien quedat
inutilitzables per problemes tècnics i per adversitats
bèl·liques. Malgrat que d’entrada fou considerat un
subproducte neorealista, GENTE DEL PO ja és, a la seva
manera, una obra completament interior, en què la relació entre l’home i el paisatge, més que no pas descriure
una humil realitat etnogeogràfica, pretén il·lustrar una
condició existencial. Les imatges esdevenen en aquest
sentit, poèticament, elements correlatius objectius d’un
estat d’ànim. Si s’interpreta a la llum de la posterior IL
GRIDO (amb la mateixa temàtica i el mateix set), el film
es revela molt més coherent i cohesionat que no es preveia: les mateixes imatges (el flux lent del riu, un món
rústic en decadència, la tempesta) esdevenen epifanies
d’una inestabilitat humana suspesa entre allò vell i allò
nou, entre certeses en declivi i incerteses obligades.
Igual d’original serà el segon curtmetratge, N.U. (és a dir,
NETTEZZA URBANA, 1948), encara més alliberat del documentalisme clàssic i de les seves típiques pretensions
didàctiques. Habitualment considerat l’obra mestra de la
producció «curta» del director, N.U. es permet en efecte
una operació de reinvenció encara més marcada de la re-

alitat, contínuament filtrada a través d’una sensibilitat cinematogràfica nova que es tradueix, per exemple, en una
perspectiva inèdita de la ciutat de Roma, vista segons la
mirada interior dels personatges. Alienes als esquemes
preconstituïts, ja siguin narratius o de contingut, les imatges adquireixen un abast visionari inèdit, que convida
l’espectador a mirar la realitat representada evitant els
cànons tradicionals (amb les figures humils dels escombriaires que ressalten sobre la monumentalitat romana).
A més a més, també en el vessant sonor, tot abandonant
ben aviat la imperant veu en off institucional, Antonioni
es llança a una experimentació de contrapunts musicals
que barregen lliurement repertoris alts i baixos, clàssics
i moderns.
N.U. marca l’afermament definitiu de l’Antonioni documentalista, tot inserint-lo definitivament en l’ambient
de les petites produccions que van tirant al mercat del
curtmetratge: un panorama que cal tenir present per
tal de situar correctament, pel que fa als mitjans i a les
ambicions, els treballs següents. L’AMOROSA MENZOGNA (1948), en realitat, malgrat les pretensions
d’actualitat, ofereix al director una altra possibilitat
d’afinar la seva mirada sobre els llocs de la ciutat moderna, amb un ús cada cop més madur, per exemple,
del camp buit. El tema (les fotonovel·les, aleshores
anomenades simplement «historietes») devia interessar a l’autor més que no va semblar aleshores, atès
que tant LA SIGNORA SENZA CAMELIE com LO SCEICCO BIANCO (en què Antonioni col·labora en la fase
d’escriptura) com PREFAZIONE (episodi de TRE VOLTI)
paguen obertament el deute a aquesta primera incur-
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sió a la cultura de masses. L’aspecte més interessant,
però, és el metalingüístic, que no es limita a la simple il·lustració de com es «roda» una fotonovel·la, sinó
que arriba a reproduir idealment, mitjançant un insòlit
muntatge fet de contraplans i cortinetes horitzontals, el
tipus de gaudi (la lectura en vinyetes) per al qual estan
pensades les fotonovel·les.
Menys interessants es consideren unànimement els
documentals següents, que es ressenten d’imposicions
externes i de rodatges menys acurats. SUPERSTIZIONE
(1949), a més de tenir una estructura didàctica força convencional, es veu afectat per exemple per les dificultats
financeres que van obligar el productor a redimensionar
notablement, durant el rodatge, el projecte original del
director. De la seva banda, SETTE CANNE, UN VESTITO
(1949) i LA FUNIVIA DEL FALORIA (que es tornà a muntar l’any 1950 com a VERTIGINE) són exemples robustos
però poc personals de cinema industrial, mentre que el
menys conegut LA VILLA DEI MOSTRI (àlies BOMARZO,

1950) té un interès només relatiu, malgrat que conté alguna perspectiva «metafísica».
En qualsevol cas, Antonioni ja estava preparat pel salt cap
al llargmetratge de ficció, que va coincidir, de fet, al cap de
molt poc, amb un abandonament definitiu del curtmetratge
documental (amb l’excepció parcial de l’episodi TENTATO
SUICIDIO de L’AMORE IN CITTÀ). El tema fonamental de
la relació malmesa amb la realitat, en efecte, sembla que
a la llarga havia d’excloure una via documentalista «dels
fets» en Antonioni, que es tornarà a acostar al gènere
només davant d’una ocasió irrebutjable com la que se li
ofereix amb CHUNG KUO (CINA), miraculosa «obertura»
del continent xinès als ulls d’un director europeu. Però
es tractarà, coherentment amb el plantejament del nou
Antonioni, d’una mirada (conscientment) superficial vers
una realitat de la qual no es copsa el sentit íntim. En la
mateixa direcció «incompleta» dels apunts de viatge, i no
pas per casualitat, aniran també els documentals posteriors: KUMBHA MELA (rodat el 1977 però muntat el 1989),

NOTO-MANDORLI-VULCANO-STROMBOLI-CARNEVALE
(1992), SICILIA (1997). Es mereixerien un discurs a part
els dos documentals d’art: tot esquivant a desgrat ROMA
(inclòs dins del film col·lectiu 12 REGISTI PER 12 CITTÀ),
cal dedicar un parell de paraules al que va acabar sent
l’adéu d’Antonioni al cinema, LO SGUARDO DI MICHELANGELO (2004). Dedicat a la restauració del Moisès
de l’altre Michelangelo, el documental, «interpretat» pel
mateix director, torna a proposar a la pràctica la situació
narrativa que concloïa LA SIGNORA SENZA CAMELIE:
l’actriu joveneta que, davant del gran intèrpret, s’adona
de sobte de la seva pobresa artística i humana. Tanmateix, aquest cop la comparació entre el gran i el petit
Michelangelo ha perdut l’aspror; l’angoixa ha cedit el lloc
a una polida placidesa formal i humana. Un testament
que ben pocs es podrien permetre.
Simone Starace («Michelangelo Antonioni», Quaderni
del CSCI, núm. 4, Barcelona, 2008) w

w DocsBarcelona / El documental del mes
Arriba de nou, del 2 al 6 de febrer del 2011, la cita
a Barcelona amb els documentals actuals, innovadors i referents clàssics. Una programació majoritàriament inèdita a la ciutat i que fa del DocsBarcelona, Festival Internacional de Documentals, el
punt de trobada i entreteniment anual dels amants
dels documentals. La Filmoteca de Catalunya,
Cinemes Girona i l’Auditori de La Pedrera CatalunyaCaixa són les seus d’una mostra diversa de documentals i conferències, la majoria dels quals es
projectaran amb la presència dels seus creadors,
tot seguint l’esperit del Festival d’oferir una trobada única entre els directors i el públic.
La Filmoteca acull enguany un tast de les diferents seccions del Festival. De nou la secció

central és Le Dernier Repas, la tria d’aquells documentals preferits per un convidat de referència
dins l’ofici cinematogràfic, que aquest any, serà el
polifacètic i aclamat Peter Greenaway. El cineasta ens proposa redescobrir tres joies clàssiques
en una sessió: Le sang des bêtes de Georges Franju, Nuit et brouillard d’Alain Resnais i À propos de
Nice de Jean Vigo. En un exercici d’autoanàlisi,
ens brinda dues sessions més compostes l’una
per curtmetratges de l’època d’inici de la seva
carrera i l’altra per les seves darreres investigacions en què conjuga cinema i obra pictòrica. De
les altres seccions ens arriben títols com ara El
edificio de los chilenos, dins la secció D’America; l’acostament a la tasca del Tribunal Penal In-

ternacional a The
Reckoning, dins
la secció Història;
la doble sessió
Sisters i Chemo
(aquesta darrera
s’estrena al febrer
en el marc del
Documental
del
Mes); l’encarregada d’inaugurar el
Festival You don’t
Like the Thruth. 4
Peter Greenaway, convidat
Days in Guantad’excepció de DocsBarcelona
namo de la nova
secció DocsAffairs, i Todos vós sodes capitáns
de la també nova secció Finisterrae. Per acabar i
no menys important, la gran novetat d’enguany és
que DocsBarcelona atorgarà per primera vegada
premis als films del festival. La cita serà el diumenge dia 6, en la sessió de cloenda, que excepcionalment es farà a la Filmoteca i que inclourà
la projecció fora de competició del film Empleadas y patrones. Per a més informació sobre totes
les projeccions i els actes del festival consulteu
www.docsbarcelona.com w

w François Truffaut i les
pel·lícules de la seva vida
El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló i Susana Foxley

w BCNegra: Manuel Vázquez Montalbán
Per segon any consecutiu, tenim l’oportunitat de
col·laborar en les activitats de BCNegra, la trobada sobre novel·la negra que se celebra entre el 31
de gener i el 5 de febrer. El protagonista d’enguany
serà l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán i la
seva màxima creació literària, el detectiu Pepe
Carvalho, que dóna nom al premi de novel·la negra de BCNegra i que en la seva sisena edició ha
estat atorgat a l’escriptor Andreu Martín. El cicle
dedicat a Vázquez Montalbán serà presentat per
Paco Camarasa (comissari de BCNegra) el dia 31
de gener, a partir de les 19.30 h, en una sessió en
què es projectarà Asesinato en el Comité Central
de Vicente Aranda. Agraïments: Filmoteca Española, Video Mercury Films, S.A., Vicente Aranda,
Rafael Alcázar i Impala Films. Per a
més informació sobre BCNegra podeu consultar el web:www.bcn.cat/
barcelonacultura w

Asesinato en el Comité Central de Vicente Aranda

En aquesta quinzena tenim el plaer de començar a conviure amb Antoine Doinel, el mític
personatge creat per Truffaut, que va néixer
amb Les 400 coups (film del mes de febrer), i
que durant tota la seva trajectòria vital fílmica
va créixer amb el rostre de l’actor Jean-Pierre
Léaud. Aquests dies ja el tindrem tant en la
celebrada opera prima de Truffaut com en les
seves etapes més juvenils (a Antoine et Colette, episodi de L’amour à vingt ans, i a Baisers
volés). Obres de Buñuel, Ford i Rossellini completen l’oferta del cicle. w

Antoine et Colette de François Truffaut

Proper programa: François Truffaut i les pel·lícules de la seva vida. Aula de cinema. El film del mes. Record de William Lubtchansky. Memorial Democràtic.
Propers cicles: Record de Blake Edwards. Premi Film-Història.
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DILLUNS 31
17:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
La peau douce / La piel suave
François Truffaut, 1964. Int.: Françoise Dorléac,
Jean Desailly, Nelly Benedetti, Daniel Ceccaldi.
França. VOSE. 119’
L’amor, i de vegades l’amor fou, és un dels grans
protagonistes dels films de Truffaut. Per a La Peau
douce s’inspirà en un fet real que havia llegit en un
diari, una crònica de successos, a partir de la qual el
director va construir un melodrama passional amb
l’adulteri com a motor de fons, però també amb la
fragilitat dels sentiments. Hi destaca la presència de
la malaurada Françoise Dorléac, germana de Catherine Deneuve i propietària de la pell suau del títol. «Ell
té quaranta anys, ella en té trenta-vuit. L’altra, vint-idos. El tema més simple del món» (François Truffaut).
19:30
BCNegra:
Asesinato en el Comité Central
Vicente Aranda, 1982. Int.: Patxi Andión, Victoria Abril, Conrado Sanmartín, José Vivó. Espanya. VE. 121’
La quarta aventura del detectiu Pepe Carvalho va
esdevenir la segona adaptació cinematogràfica
del famós personatge de Manolo Vázquez Montalbán. En aquesta ocasió s’encarrega d’investigar l’assassinat del secretari general del Partit
Comunista durant una reunió del Comitè Central.
«La pel·lícula se centra tant en la pròpia intriga
del cas, revelant-se com un film policíac d’acabat artesanal, com en la complexíssima crisi
interna del partit, tot engendrant una pel·lícula
de notable valor testimonial; una mirada aguda
a l’Espanya d’aquell temps que avui dia potser
ens doni alguna sorpresa» (Jordi Batlle Caminal).
Amb la presència de Paco Camarasa.
22:00
BCNegra:
Tatuaje, primera aventura de Pepe
Carvalho
Bigas Luna, 1976. Int.: Carlos Ballesteros, Pilar
Velázquez, Mónica Randall, Carmen Liaño. Catalunya. VE. 103’
L’opera prima de Bigas Luna també va representar el debut al cinema de Pepe Carvalho,
el detectiu privat, imaginatiu i astut però cínic,
creat per la ploma de Manuel Vázquez Montalbán. El misteri arrenca amb l’aparició d’un
cadàver que han trobat flotant al moll de Barcelona amb un misteriós tatuatge al braç.

DIMARTS 1
17:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
Tristana
Luis Buñuel, 1970. Int.: Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero, Lola Gaos. EspanyaFrança-Itàlia. VE. 98’
«Sospito que en efecte Buñuel quan inventa un
personatge d’home madur i no el d’un jovenet, es
diverteix adjudicant-li les idees més estúpides
que li passen pel cap, contraposant-les a les reflexions reals, profundes i lògiques; és a dir a les
seves pròpies reflexions. Aquí hi ha la paradoxa. Tot això, la barreja d’observacions crítiques
i autobiogràfiques, s’allunya de la psicologia
i s’apropa al que és la vida. (François Truffaut).
19:30
El film del mes:
Les Quatre Cents Coups / Los
cuatrocientos golpes
François Truffaut, 1959. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Albert Rémy, Claire Maurier, Guy Decomble.
França. VOSE. 99’
Amb Les 400 coups va néixer Antoine Doinel, el
qual Truffaut va fer créixer a la pantalla alhora
que ho feia l’intèrpret, Jean-Pierre Léaud. El director hi evoca moments autobiogràfics. El món
de la infantesa serà així present a la carrera
del cineasta des del principi i Antoine Doinel
marcarà l’educació sentimental de diverses generacions d’espectadors. És un títol fonamental
de la història del cinema i un dels punts de partida de l’anomenada Nouvelle Vague.
Repeticions els dies 8, 10 i 11.
22:00
BCNegra:
Los mares del sur
Manuel Esteban, 1992. Int.: Juan Luis Galiardo,
Jean-Pierre Aumont, Silvia Tortosa, Alejandra
Grepi, Albert Vidal. Catalunya. VE. 90’
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El detectiu Carvalho rep de part de la vídua d’un
ric industrial l’encàrrec d’esbrinar tot el que pugui sobre les activitats ocultes del seu marit,
mort a ganivetades en un barri marginal quan
tothom pensava que era a la Polinèsia.

DIMECRES 2
17:00
Aula de cinema:
The Big Sleep / El sueño eterno
Howard Hawks, 1946. Int.: Humphrey Bogart,
Lauren Bacall, John Ridgely, Dorothy Malone.
EUA. VOSE. 114’
Adaptació del clàssic de la novel·la negra amb què
Raymond Chandler va crear el personatge de Philip Marlowe, prototip per excel·lència del detectiu
privat. El guió, escrit per Leigh Brackett, Jules Furthman i el premi Nobel William Faulkner és com la
novel·la, d’allò més enrevessat i impossible de seguir, atès que se salta la lògica dels esdeveniments.
Presentació a càrrec de Ludovico
Longhi (UAB).
19:30
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
Antoine et Colette / Antoine i Colette
François Truffaut, 1962. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Marie-France Pisier. França. VOSC. 32’
Un Antoine Doinel de 17 anys que treballa en
una fàbrica de discs coneix en un concert la
Colette, una noia atractiva de la mateixa edat.
Es tracta d’una de les parts del film d’episodis
L’amour à vingt ans, compost de diversos relats
sobre el primer amor i signat per Renzo Rossellini, Marcel Ophüls, Shintaro Ishihara i Andrzej
Wajda. Tot i que el film sencer ha caigut en
l’oblit, el fragment d’Antoine et Colette ha sobreviscut amb tots els honors.
Baisers volés / Petons robats
François Truffaut, 1968. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Delphine Seyring, Claude Jade, Michael Lonsdale, Harry-Max. França. VOSC. 90’
Antoine ja està en edat militar i, al fil d’una
bonica cançó de Charles Trenet, es debat entre
l’amor per Christine i el que sent per la madura
propietària d’una sabateria. La tercera aparició
del personatge d’Antoine Doinel (àlter ego del
cineasta) contrasta amb el dramatisme de Les
400 coups i el sentimentalisme adolescent
d’Antoine et Colette, i presenta un Jean-Pierre
Léaud adult en una comèdia alegre i fresca,
meticulosament narrada, que transmet els detalls quotidians amb una mestria gairebé desconeguda fins aleshores al cinema.
Repetició el dia 7.
22:00
BCNegra:
El laberinto griego
Rafael Alcázar, 1992. Int.: Omero Antonutti, Aitana Sánchez-Gijón, Eusebio Poncela, Penélope
Cruz. Espanya. VE. 96’
Manuel Vázquez Montalbán signa, juntament
amb Rafael Alcázar, el guió d’aquest film que posteriorment l’escriptor va convertir en una novel·la
de la sèrie del detectiu Pepe Carvalho. «Una vegada més, tal com acostuma a fer en les pel·lícules
inspirades en Vázquez Montalbán, l’enigma és
només un enigma a mitges, els mots d’auteur
compten més que l’estructura, l’ambient té més
pes que la narració, els detalls apareixen més vius
que el conjunt» (José Luis Guarner).

DIJOUS 3
17:00
DocsBarcelona:
El edificio de los chilenos
Macarena Aguiló, Susana Foxley, 2010. Xile-França-Cuba. VO. 96’. Projecció en Betacam digital.
Macarena, directora del documental, va créixer
sense pares. Amb quatre anys va haver d’abandonar el seu país natal per la seva seguretat i
visqué uns anys en família a França fins que la
seva mare va decidir tornar a Xile. A Macarena
la van portar a Cuba, on va viure amb 60 nens
més i 20 adults al Proyecto Hogares, un espai
creat per acollir els fills dels militants que, als
anys setanta, tornaren a Xile a lluitar per una
societat millor, en contra de la dictadura.
Amb la presència de Macarena Aguiló.
19:30
DocsBarcelona / El documental del mes:
Sisters / Germanes
Pawel Lozinski, 1999. Polònia. VOSC. 12’. Projecció en Betacam digital.

Teatre de l’absurd en un acte sobre les relacions de dominància i com s’atrauen entre elles
aquelles persones més fortes i dèbils. Dues
germanes ancianes seuen en un banc i parlen.
Dotze minuts d’un sol moment de la seva vida
tenen prou força per transmetre el que ha estat
tota aquesta vida. Sisters és la història de la
germana gran dominant i de la germana més
jove i submisa que ha estat sempre una nena.
Chemo
Pawel Lozinski, 2009. Polònia. VOSC. 58’. Projecció en Betacam digital.
L’hospital de dia de la clínica oncològica de Varsòvia sempre és plena de xerrameca. Conversar
sembla part del tractament; xerrar amb el veí
del llit del costat part de la medicació prescrita.
Homes, dones, vells i nens intercanvien remeis
casolans mentre comparteixen preocupacions i
es donen consells.
Repetició el dia 6.
Amb la presència de Pawel Lozinski.
22:00
DocsBarcelona:
Todos vós sodes capitáns / Tots
vosaltres sou capitans
Oliver Laxe, 2010. Espanya. VOSC. 78’
Aquesta és una pel·lícula sobre la mirada. Un jove
cineasta europeu realitza un taller audiovisual
amb menors acollits en un centre a Tànger, al
Marroc. Durant el rodatge, els heterodoxos mètodes de treball del director desgastaran la seva
relació amb els nens fins al punt de transformar
completament el desenvolupament del projecte.
Amb la presència d’Oliver Laxe.

DIVENDRES 4
17:00
DocsBarcelona:
You Don’t Like the Truth. 4 Days
Inside Guantanamo / A tu no
t’agrada la veritat. Quatre dies a
dins de Guantánamo
Luc Côté, Patricio Henríquez, 2010. Canadà.
VOSC. 100’. Projecció en Betacam digital.
Basat en la gravació d’una càmera de vigilància de la presó de Guantánamo, el documental
mostra la trobada, mai vista fins aleshores,
d’un equip de policies canadencs amb un jove
detingut a la polèmica presó. A partir d’un vídeo secret de set hores fet públic pels tribunals
canadencs, aquest documental revela la dramàtica intensitat de l’interrogatori que va durar
quatre dies.
Amb la presència de Patricio Henríquez.
19:30
DocsBarcelona:
Windows / Finestres
Peter Greenaway, 1975. Gran Bretanya. VOSC. 4’
Un exercici típic de Greenaway en què combina
música, estètica i realitat sobre la base d’unes
estadístiques relatives a l’edat, ocupació, estat
mental i motivació de trenta-set persones que
en el transcurs d’un any van saltar o van caure
des d’una finestra.
26 Bathrooms / 26 cambres de bany
Peter Greenaway, 1985. Gran Bretanya. VOSC. 26’
Reflexiona sobre l’ús i el costum al voltant de
les cambres de bany a Anglaterra.
Death in Seine / Mort al Sena
Peter Greenaway, 1988. França. VOSC. 45’
Greenaway crea un catàleg de persones que
van morir ofegades al riu Sena de París durant
els primers anys de la Revolució Francesa. A
partir dels cossos trobats, tots aparentment
morts violentament, el cineasta intenta esbrinar la vida dels cadàvers anònims.
The European Showerbath / La
dutxa europea
Peter Greenaway, 2004. Gran Bretanya. VOSC. 5’

22:00
DocsBarcelona:
À propos de Nice / A propòsit de Niça
Jean Vigo, 1929-1930. França. Muda, amb rètols en català. 25’
Primera pel·lícula de Jean Vigo. Una sàtira social sobre els estius a la Costa Blava francesa i
centrada en la innovació experimental en l’àmbit visual i en les diferències de classes.
Nuit et brouillard / Nit i boira
Alain Resnais, 1955. França. VOSC. 32’
Rodada deu anys després de l’alliberament
dels camps de concentració nazis, aquest curt
documental descriu la vida dels presoners (fam,
«experiments» mèdics, execucions, càmeres
de gas...), alternant imatges d’arxiu i d’altres
imatges rodades als camps d’Auschwitz i Majdanek.
Le sang des bêtes / La sang de les
bèsties
Georges Franju, 1949. França. VOSC. 20’
Una celebració de l’estètica surrealista. Imatges crues i violentes filmades des de l’òptica
poètica. Le sang des bêtes ens mostra, amb tot
el seu realisme, el procés de treball de dos escorxadors de la perifèria de París, en contrapunt
amb un París poètic i tranquil d’infants, parelles
d’amants i imatges d’objectes familiars.
Repetició el dia 5.
Amb la presència de Peter Greenaway.

DISSABTE 5
17:00
DocsBarcelona:
The Reckoning: The Battle for the
International Criminal Court / Passant
comptes: la lluita pel Tribunal Penal
Internacional
Pamela Yates, 2009. EUA. VOSC. 95’. Projecció
en Betacam digital.
A finals del segle XX, en resposta a les atrocitats comeses arreu del món, més de 120
països es van unir per formar el Tribunal
Penal Internacional; el primer tribunal creat
per promoure un sistema de justícia global i
perseguir aquells que perpetuen crims contra
la humanitat. The Reckoning segueix el fiscal
Luis Moreno Ocampo i el seu equip durant tres
anys. El documental juxtaposa les històries
humanes dels investigadors, de les víctimes,
dels acusats i dels activistes locals amb les
polítiques internacionals que van crear el TPI i
ara amenacen el seu èxit.
19:30
DocsBarcelona:
À propos de Nice / A propòsit de Niça
Jean Vigo, 1929-1930. França. Muda, amb rètols en català.
Nuit et brouillard / Nit i boira
Alain Resnais, 1955. França. VOSC. 32’
Le sang des bêtes / La sang de les
bèsties
Georges Franju, 1949. França. VOSC. 20’
Vegeu el comentari del dia 4.
Amb la presència de Peter Greenaway.
22:00
DocsBarcelona:
Leonardo’s Last Supper / «El darrer
sopar» de Leonardo
Peter Greenaway, 2010. Gran Bretanya. VOSC. 40’
A partir d’una acurada manipulació de la
llum, el so i la il·lusió teatral, Greenaway ens
ofereix una nova manera d’interpretar l’obra
mestra de Da Vinci. El cineasta utilitza una
tecnologia innovadora per reproduir minuciosament tant la imatge com la textura de la
pintura.
The Marriage / La boda
Peter Greenaway, 2009. Itàlia-Espanya. VOSC.
40’

Greenaway ens mostra un aparador d’homes
i dones nus amb la bandera dels seus països
pintada sobre els seus propis cossos. El film
forma part d’una iniciativa que reuneix vint-icinc cineastes dels vint-i-cinc estats membres
de la Unió Europea, en què cadascun d’ells
realitza un petit film on mostra la visió que té
del seu país.

Després de la pel·lícula que va fer el cineasta basada en el gran quadre Ronda de nit
de Rembrandt, arriba The Marriage, que com
Leonardo’s Last Supper, forma part de la sèrie de projectes que fan una relectura de les
pintures clàssiques. El documental barreja
dades històriques i fantasies transgressores.

Amb la presència de Peter Greenaway.

Amb la presència de Peter Greenaway.
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DIMARTS 8

17:00
Sessió infantil / DocsBarcelona:
Earth / Tierra, la película de nuestro
planeta
Alastair Fothergill, Mark Linfield, 2007. Gran
Bretanya-Alemanya. VE. 98’

17:00
El film del mes:
Les Quatre Cents Coups /
Los cuatrocientos golpes
François Truffaut, 1959. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Albert Rémy, Claire Maurier, Guy Decomble.
França. VOSE. 99’

Els autors de Deep Blue emprenen un viatge
fascinant per la Terra, de nord a sud i durant
les quatre estacions, per retratar els contrastos
entre les diferents parts del planeta i les seves
transformacions naturals.
19:30
DocsBarcelona:
Empleadas y patrones
Abner Benaim, 2010. Panamà-Argentina. VO. 64’
Projecció en Betacam digital
Treballadores de la llar i la seva peculiar relació amb els seus patrons. Rics i pobres, sota
un mateix sostre, comparteixen vides senceres
i com a conseqüència sorgeixen lligams emocionals molt complexos.
Amb la presència d’Abner Benaim.
22:00
DocsBarcelona / El documental del mes:
Sisters / Germanes
Pawel Lozinski, 1999. Polònia. VOSC. 12’. Projecció en Betacam digital.
Chemo
Pawel Lozinski, 2009. Polònia. VOSC. 58’. Projecció en Betacam digital.
Vegeu el comentari del dia 3.
Amb la presència de Pawel Lozinski.
a

DILLUNS 7

17:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
Antoine et Colette / Antoine i Colette
François Truffaut, 1962. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Marie-France Pisier, Jean-François Adam, Patrick Auffay, Rosy Varte. França. VOSC. 32’
Baisers volés / Petons robats
François Truffaut, 1968. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Delphine Seyring, Claude Jade, Michael Lonsdale, Harry-Max. França. VOSC. 90’
Vegeu el comentari del dia 2.
19:30
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Taula rodona sobre Michelangelo
Antonioni
Col·loqui organitzat amb l’Associació Catalana
de Crítics i Escriptors Cinematogràfics. Els ponents seran Josep Maria Català, Domènec
Font i José Enrique Monterde. Moderadora:
Daniela Aronica.
Antonioni su Antonioni / Antonioni
sobre Antonioni
Carlo di Carlo, 2008. Itàlia. VOSC. 60’. Projecció
en Betacam digital
El documental traça un retrat del cineasta a
través de fragments d’entrevistes que el realitzador va concedir a la televisió italiana al llarg
de la seva vida. Introvertit i reticent, Antonioni
podia ser també irònic, autocrític i de cop i volta
despullar el seu «jo» de la manera més inesperada durant una entrevista.
22:00
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Els curtmetratges d’Antonioni programa 1
Michelangelo Antonioni, 1943-1953. Itàlia.
VOSC. 96’
La sessió inclou els curtmetratges següents: Gente del Po (1943), Nettezza Urbana (1948), L’amorosa menzogna (1948), Superstizione (1949), Sette
canne, un vestito (1949), La villa dei mostri (1950),
Vertigine (1950); fragment de La funivia del Faloria
i Tentato suicidio (1953): episodi de L’amore in città. Tots els films es projecten en 35 mm llevat de
La villa dei mostri que es projectarà en Digibeta.
Repetició el dia 8.

Vegeu el comentari del dia 1.
19:30
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Els curtmetratges d’Antonioni programa 1
Michelangelo Antonioni, 1943-1953. Itàlia. VOSC. 96’
Vegeu el comentari del dia 7.
22:00
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Els curtmetratges d’Antonioni programa 2
Michelangelo Antonioni, 1983-2004. Itàlia.
VOSC. 81’
La sessió inclou els següents curtmetratges: Ritorno a Lisca Bianca (1983, projecció en Digibeta),
Fotoromanza (1984, projecció en Betacam SP, SD),
Kumbha Mela (1989, projecció en Betacam SP,
SD), Roma 90 (1989, SD), Noto Mandorli Vulcano
Stromboli Carnevale (1992, SD), Sicilia (1997, SD)
i Lo sguardo di Michelangelo (2004, SD).
Repetició el dia 9.

DIMECRES 9
17:00
Aula de cinema:
Umberto D. / Umberto D.
Vittorio De Sica, 1951. Int.: Carlo Battisti, Maria
Pia Casilio, Lina Gennari, Memmo Carotenuto.
Itàlia. VOSE. 90’
«A Umberto D. els principis estètics del neorealisme es manifesten com a integrants d’una
poètica, al mateix temps que es presagia la crisi
de la reflexió ètica de la primera fase del neorealisme. Molts autors han considerat el film com
l’obra que certifica la mort del moviment, ja que
fa palesa la manca d’esperança en el present i la
dificultat de poder portar a la pràctica el somni
de transformació de la realitat. Potser Umberto
D. tanca un capítol de la història del cinema italià, però és innegable que n’obre d’altres, atès
que hi trobem una sèrie de figures estilístiques
que reapareixeran en les obres més innovadores
dels anys cinquanta» (Àngel Quintana).
Presentació a càrrec de José Enrique
Monterde (UB).
19:30
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Els curtmetratges d’Antonioni programa 2
Michelangelo Antonioni, 1983-2004. Itàlia.
VOSC. 81’
Vegeu el comentari del dia 8
22:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
Fahrenheit 451 / Fahrenheit 451
François Truffaut, 1966. Int.: Oskar Werner,
Julie Christie, Cyril Cusack, Anton Diffring, Jeremy Spencer. Gran Bretanya. VOSE. 112’
Truffaut va fer una declaració explícita del seu amor
per la literatura quan va adaptar aquesta faula futurista basada en la novel·la de Ray Bradbury, en què
els llibres són considerats objectes perillosos per a
la societat i, per tant, han de ser eliminats. Sort que
no tothom opina de la mateixa manera i hi ha gent
disposada a rebel·lar-se. Amb fotografia de Nicolas
Roeg, el qual posteriorment va esdevenir cineasta.
Repetició el dia 10.

DIJOUS 10
17:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
Fahrenheit 451 / Fahrenheit 451
François Truffaut, 1966. Int.: Oskar Werner,
Julie Christie, Cyril Cusack, Anton Diffring, Jeremy Spencer. Gran Bretanya. VOSE. 112’
Vegeu el comentari del dia 9.

VO. Versió original- VC. Versió catalana- VE. Versió espanyola - VOSC. Versió original amb subtítols en català- VOSE. Versió original amb subtítols en espanyol - SD. Sense diàleg. Subtitulatge
electrònic: SAVINEN. Preus: Entrada: 3 €. Entrada reduïda (aturats, jubilats, Carnet jove, títols de família
nombrosa o monoparental, Xarxa de Biblioteques Públiques + Convenis institucionals): 2 €. Club Super3:
entrada gratuïta pel titular del carnet i reduïda per a l’acompanyant. Abonaments: 20 sessions: 40 €.
Carnet Lliure circulació: 90 € (vàlid per un any natural). Les durades que s’indiquen són aproximades.
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19:30
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Ultima sequenza di ‘Professione:
Reporter’ / Darrera seqüència de
‘Professione: Reporter’
André S. Labarthe, 1974. Itàlia. VOSC. 12’. Pro.
jecció en
Antonioni conversa amb André S. Labarthe,
crític de Cahiers du cinéma, del darrer plaseqüència del film El reportero, considerat
un dels moments cabdals del cinema d’Antonioni.

Antonioni visto da Antonioni /
Antonioni vist per Antonioni
Lino Micciché, 1978. Itàlia. VOSC. 23’. Projecció
en Betacam digital.
Fare un film per me è Vivere / Fer
un film per mi és viure
Enrica Antonioni, 1995. Itàlia-França. VOSC.
.
60’. Projecció en
Vegeu el comentari del dia 10.

DISSABTE 12

Antonioni visto da Antonioni /
Antonioni vist per Antonioni
Lino Micciché, 1978. Itàlia. VOSC. 23’. Projecció
en Betacam digital.

17:00
Antonioni documental:
Chung Kuo (Cina) / La Xina
Michelangelo Antonioni, 1972. Itàlia. VOSC. 217’

Una entrevista única amb Antonioni, conduïda
pel crític Lino Micciché l’any 1978, amb motiu
de la retrospectiva que la televisió italiana va
dedicar al cineasta.

Convidat pel govern de la Xina (Chung Kuo en xinès i mot que significa País del Centre), Antonioni
filmà aquest extens documental ―gairebé quatre
hores de durada― amb el qual fa un recorregut per
llogarets rurals i per les ciutats, reflectint els aspectes més destacats de cada lloc, en l’àmbit històric, social, econòmic o polític, sense oblidar la
gent, els costums i el pensament filosòfic o intel·
lectual. Tant a la ciutat com al camp, el concepte
d’oci no existeix. El treball està considerat una
diversió. De l’estudiant a l’obrer, amb el mateix
entusiasme vers la feina, tothom sent el seu deure
en una societat en evolució contínua; seguint les
directrius del partit i el culte envers Mao Zedong.
Antonioni conclou el seu documental original i
intel·ligent amb aquest proverbi xinès: «Arrencaràs la pell del tigre, però no els seus ossos; veuràs
el rostre de l’home, però no el seu cor.»
Repetició el dia 13.

Fare un film per me è Vivere / Fer
un film per mi és viure
Enrica Antonioni, 1995. Itàlia-França. VOSC.
.
60’. Projecció en
Documental televisiu sobre el treball d’Antonioni que Enrica Antonioni, la seva dona, va
realitzar durant el rodatge de Más allá de las
nubes.
Repetició el dia 11.
22:00
El film del mes:
Les Quatre Cents Coups / Los
cuatrocientos golpes
François Truffaut, 1959. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Albert Rémy, Claire Maurier, Guy Decomble.
França. VOSE. 99’
Vegeu el comentari del dia 1.

DIVENDRES 11
17:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
Germania anno zero / Alemanya,
any zero
Roberto Rossellini, 1947. Int.: Edmund Meschke, Ernst Pittschau, Franz Krüger, Barbara
Hintz, Werner Pittschau, Eric Gühne, Alexandra
Manys, Baby Reekvell, Ingetraud Hinze, Hans
Sange. Itàlia-França-Alemanya. VOSC. 79’
Edmund ha de mantenir econòmicament la
seva família en un Berlín desolador i cobert
de runes al final de la Segona Guerra Mundial.
El nen es troba amb el seu antic professor de
les joventuts hitlerianes, un home que el confondrà amb les seves idees sobre els forts i
els dèbils. Germania, anno zero tanca el tríptic
sobre la guerra que es completa amb Roma,
città aperta i Paisà. «M’ha influenciat Rossellini? Sí. El seu rigor, la seva serietat, la seva lògica han apagat una mica el meu entusiasme
babau pel cinema americà. Rossellini detesta
els genèrics astuts, les escenes que precedeixen el genèric, els flashbacks i, en general, tot
allò que és ornamental, tot allò que no està al
servei del sentit de la pel·lícula o del caràcter
dels personatges. Si en algun dels meus films
he tractat de seguir amb la càmera simple i
honradament un únic personatge i d’una manera documental li dec a ell. Deixant de banda Vigo, Rossellini és l’únic cineasta que ha
filmat els adolescents sense tendreses i Les
400 coups deu molt a Alemanya, any zero»
(François Truffaut).
19:30
El film del mes:
Les Quatre Cents Coups / Los
cuatrocientos golpes
François Truffaut, 1959. Int.: Jean-Pierre Léaud,
Albert Rémy, Claire Maurier, Guy Decomble.
França. VOSE. 99’
Vegeu el comentari del dia 1.
22:00
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Ultima sequenza di ‘Professione:
Reporter’ / Darrera seqüència de
‘Professione: Reporter’
André S. Labarthe, 1974. Itàlia. VOSC. 12’. Pro.
jecció en

19:30
Se suspèn la sessió per la llarga durada
del film anterior.
22:00
François Truffaut i les pel·licules de la seva vida:
The Searchers / Centauros del
desierto
John Ford, 1956. Int.: John Wayne, Jeffrey
Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood,
John Qualen. EUA. VOSE. 119’
Una noia raptada pels indis és rescatada per un
exsoldat. Aquesta és la base argumental d’un film
amb el tema subjacent de l’ocàs de l’aventurer i
el reconeixement implícit de la cultura índia. Per
a alguns, és el millor western de la història del
cinema. Senzillament, majestuós. «John Ford podria haver rebut ex-aequo amb Howard Hawks el
premi a la “posada en escena invisible”. Vull dir
que en aquests grans narradors d’històries la càmera no es nota: molt pocs moviments de càmera
només per acompanyar un personatge, la major
part de plans quiets, filmats sempre a la distància exacta, un estil d’escriptura tènue i fluït que
pot comparar-se amb el de Guy de Maupassant
o Turguénev. Amb gran facilitat, John Ford sabia
fer riure el públic o fer-lo plorar. L’única cosa que
no sabia fer era avorrir! I atès que John Ford creia
en Déu: God bless John Ford» (François Truffaut).
Repetició el dia 14

DIUMENGE 13
17:00
Sessió infantil:
Cirkeline-Ost og kaerlighed /
Martina i la festa d’aniversari
Jannik Hastrup, 2000. Dinamarca. VC. 61’
Martina i els seus amics coneixen la Mília, una
ratolineta miop que no sap trobar el camí de
casa seva, i es fan amics. Casualment l’aniversari de la Mília és l’endemà i tothom el vol
celebrar menys el seu pare que fins i tot arriba
a tancar-la en una gàbia. Propera caducitat dels
drets d’exhibició comercial als cinemes.
19:30
Michelangelo Antonioni, documentalista:
Chung Kuo (Cina) / La Xina
Michelangelo Antonioni, 1972. Itàlia. VOSC. 217’
Vegeu el comentari del dia 12.
22:00
Se suspèn la sessió per la llarga durada
del film anterior.

Sessions Aula de Cinema: Entrada preferent per a alumnes de centres concertats, fins a 10 minuts
abans de començar la sessió. Projeccions- Cinema Aquitània. Avinguda Sarrià, 33. 08029 Barcelona –
Telèfon 93 410 75 90 – Metro: Hospital Clínic (L5) – Autobusos: 6, 7, 15, 27, 32, 33, 34, 41, 54, 59, 63, 66,
67, 68, N3. Oficines i Biblioteca- Portal de Santa Madrona 6-8. 08001 Barcelona. Tel. 93 316 27 80.
Arxiu- Gran Via de les Corts Catalanes, 184. 08038 Barcelona. Telèfon: 93 298 82 60.
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