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AULA DE CINEMA

Molts cineastes afirmen que la seva escola de cinema ha estat una filmoteca. Malgrat la proliferació d’estudis acadèmics o professionals és imprescindible seguir veient cinema. I veure’l en sala, en el context pel qual va ser
creat. D’aquí la vigència de l’Aula de Cinema que la Filmoteca programa amb
la complicitat de la majoria d’universitats i escoles del nostre país. Trenta
films projectats al llarg de vuit mesos per revisar i descobrir la Història del
Cinema. Una història que conjuga art amb indústria, autoria individual i tècnica col·lectiva, mites universals i confessions íntimes. I, tot plegat, com a
reflex d’una altra Història, en majúscula, i diversos avatars socials dels quals
el cinema n’ha estat testimoni o els ha reconstruït.
Aquest és un projecte arrelat a la Filmoteca des de fa més de dues dècades
però que no seria possible sense la complicitat dels centres i professors que
aporten els seus coneixements per fer d’aquest cicle un veritable curs d’Història del Cinema on la teoria de les presentacions es conjuga amb la visió de
les pel·lícules. Són sessions adreçades als alumnes que es renoven any rere
any però també obertes al públic general que en vulgui ser partícip. Res ens
fa més il·lusió que la fidelitat dels espectadors que ens diuen: “Jo vaig ser
alumne de l’Aula de Cinema!”
Les dependències tècniques del cinema també tenen repercussions sobre la
seva Història. Tots els films són ara a l’abast, diuen alguns optimistes. Fals!
N’hi ha de perduts i d’altres difícils de veure, però també n’hi ha que reapareixen o es revaloren gràcies a les restauracions de les cinemateques. És per
aquest motiu que aquest curs volem posar el focus en films allunyats dels
cànons ortodoxes, noves propostes que cal veure amb altres ulls per reconfigurar una Història que Godard ja va posar potes enlaire. La curiositat és un
valor a reivindicar i les sorpreses resulten doblement gratificants.
Totes les pel·lícules es projecten en versió original subtitulada i les mudes
amb acompanyament musical en directe. Cada sessió compta amb presentació d’un especialista en la matèria.
Seguiu-nos a
#AulaCinema

Totes les sessions es fan els dimecres a les 17 h. Aforament limitat.
Programa subjecte a canvis de darrera hora.

Trobareu documentació bibliogràfica i audiovisual de les sessions a www.filmoteca.cat
Aula de Cinema és un programa dels Serveis Educatius de la Filmoteca de Catalunya

CURS 2019/2020

2019
02/10

Orígens del Cinema a Catalunya

Diversos autors, 1896 -1915 / 47’

09/10

Forgotten Silver

Peter Jackson i C. Botes, 1995 / 53’

16/10

Az obsitos			

Béla Balogh, 1917 / 66’

23/10

Tösen Frän Stormyrtorpet

Victor Sjöström, 1917 / 82’

30/10
		

Le chemin d’Ernoa
Fièvre 			

Louis Delluc i R. Coiffard, 1921 /50’
Louis Delluc, 1921 / 44’

06/11

The Ring

Alfred Hitchcock, 1927 / 108’

13/11
		

Menschen am Sonntag
À propos de Nice

R. Siodmak i E.G. Ulmer, 1930 / 74’
Jean Vigo, 1930 / 25’

20/11

American Madness

Frank Capra, 1932 / 76’

27/11

Le crime de Monsieur Lange

Jean Renoir, 1936 / 80’

04/12

Ninjô kami fûsen

Sadao Yamanaka, 1937 / 86’

11/12

The Flying Deuces

A. Edward Sutherland, 1939 / 69’

18/12

Le corbeau

Henri-Georges Clouzot, 1943/ 93’

08/01

Unter den Brücken

Helmut Käutner, 1946 / 98’

15/01

Mildred Pierce

Michael Curtiz, 1945 / 111’

22/01

It Always Rains On Sunday

Robert Hamer, 1947 / 92’

29/01

Gigi 			

Jacqueline Audry, 1949 / 99’

05/02

Aventurera 		

Alberto Gout, 1950 / 102’

12/02

Karumen kokyô ni kaeru

Keisuke Kinoshita, 1951 / 86’

19/02

The 7th Voyage Of Sinbad

Nathan Juran, 1958 / 87’

26/02

Mitt hem är Copacabana

Arne Sucksdorff, 1965 / 88’

04/03

Signore & Signori

Pietro Germi, 1966 / 119’

11/03

Becoming Cary Grant

Mark Kidel, 2017 / 85’

18/03

Pierrot Le Fou 		

Jean-Luc Godard, 1965 / 107’

25/03

The Graduate

Mike Nichols, 1967 / 104’

01/04

Lucía 			

Humberto Solás, 1968 / 160’

15/04

L’uccello dalle piume di cristallo

Dario Argento, 1970 / 101’

22/04

Eraserhead

David Lynch, 1977 / 89’

29/04

The Driver 		

Walter Hill, 1978 / 131’

06/05

Rumble Fish

Francis Ford Coppola, 1983 / 94’

13/05

Le vent nous emportera

Abbas Kiarostami, 1999 / 115’

		

2020

02.10.2019
Orígens del Cinema a Catalunya
Diversos autors, 1896-1915 / 47’
Sessió dedicada als primers
films de la història, amb pel·
lícules procedents del nostre
Centre de Conservació i Restauració.
Presenta: Mariona Bruzzo (Filmoteca de Catalunya)

09.10.2019
Forgotten Silver /
La verdadera historia del cine
Peter Jackson i Costa Botes, 1995 / 53’
Qui era Colin McKenzie (18881937), al que Jackson atribueix
la troballa del primer pla, la
panoràmica i el travelling? No
és plata tot el que llueix.
Presenta: Juanjo Caballero (UB)

16.10.2019

Az obsitos /
El soldat que marxa
Béla Balogh, 1917 / 66’
Un melodrama pacifista hongarès fet durant la I Guerra
Mundial. La seva restauració
proposa similituds amb posteriors films consagrats de Lubitsch i Ozon.
Presenta: Gerard Casas (ECIB)

20.11.2019
American Madness /
La locura del dólar
Frank Capra, 1932 / 76’
Als inicis del sonor, el socialment reconciliador Frank
Capra proposa una crua partida de Monopoly al Wall
Street de la gran depressió
econòmica.
Presenta: Josep Lluís Falcó (UB)

27.11.2019
Le crime de Monsieur Lange /
El crimen de Monsieur Lange
Jean Renoir, 1936 / 80’
Un clàssic del Front Popular
francès escrit pel català Joan
Castanyer que conjuga una
utopia social amb la reaparició d’un bandarra disfressat
amb sotana.
Presenta: Esteve Riambau (Filmoteca de Catalunya)

04.12.2019
Ninjô kami fûsen /

Humanidad y globos de papel
Sadao Yamanaka, 1937 / 86’
Abans de ser descobert a Europa, el cinema oriental ja
existia. Aquest és el darrer
film del millor realitzador japonès de jidaigeki durant els
anys 30.
Presenta: Mario Barranco (UPF)

23.10.2019

Tösen Frän Stormyrtorpet /
La noia de la carboneria
Victor Sjöström, 1917 / 82’
Primera adaptació d’una melodramàtica novel·la de Selma
Lagerlöf a càrrec d’un dels
grans cineastes dels anys d’or
del cinema nòrdic.
Presenta: Iván Gómez (URL)

30.10.2019
Le chemin d’Ernoa /
El camí d’Ernoa
Louis Delluc i René Coiffard, 1921 /50’

Fièvre / Febre
Louis Delluc, 1921 / 44’
La fotogènia de Louis Delluc
reflectida en aquests dos drames a tres bandes rodats en
escenaris del País Basc i Marsella.
Presenta: Mario Barranco (UPF)

06.11.2019
The Ring / El Ring
Alfred Hitchcock, 1927 / 108’
Amb només 28 anys, Hitchcock s’interessa pel món de la
boxa i n’extreu un film visualment molt potent que Truffaut va lloar per la seva tècnica.
Presenta: Ludovico Longhi (UAB)

13.11.2019
Menschen am Sonntag /
Gent en diumenge
Robert Siodmak i Edgar G. Ulmer, 1930 / 74’

À propos de Nice /

A propòsit de Niça
Jean Vigo, 1930 / 25’
Un diumenge a Berlín i un dia
qualsevol a Niça. Ficció i realitat en dos retrats urbans carregats de realisme, poesia i “un
punt de vista documental”.
Presenta: Enric Ros (UIC)

11.12.2019
The Flying Deuces /
Locos del aire
A. Edward Sutherland, 1939 / 69’
Stan Laurel i Oliver Hardy
enrolats a la Legió Estrangera. Una comèdia al servei del
gras i el prim, dos còmics que,
amb el sonor, van mantenir el
seu humor crític.
Presenta: Ludovico Longhi (UAB)

18.12.2019
Le corbeau / El cuervo
Henri-Georges Clouzot, 1943/ 93’
Unes cartes anònimes aixequen suspicàcies en un poble petit. El film, produït a la
França ocupada, va ser prohibit fins el 1969 acusat de col·
laboracionisme.
Presenta: Rosa Gutiérrez (UAB)

08.01.2020
Unter den Brücken /
Bajo los puentes
Helmut Käutner, 1946 / 98’
Dos barquers i una misteriosa passatgera transiten per
l’Alemanya del darrer any de
la guerra, sense fer cap referència al nazisme. Un cant a
l’amor i al lirisme.
Presenta: Lluís Anyó (URL)

15.01.2020
Mildred Pierce / Alma en suplicio
Michael Curtiz, 1945 / 111’
La lluita per la supervivència
en els anys de la Depressió
li va valer un Oscar a Joan
Crawford per aquest drama
basat en una novel·la de James
M. Cain.
Presenta: José Enrique Monterde (UB)

22.01.2020
It Always Rains on Sunday /
Sempre plou en diumenge
Robert Hamer, 1947 / 92’
Un popular exemple de realisme poètic britànic en els
anys de postguerra, produït
per la Ealing abans de les seves comèdies i precursor del
Free Cinema.
Presenta: Luis Ugarte (Bande à Part)

29.01.2020
Gigi

25.03.2020

Jacqueline Audry, 1949 / 99’
Danièle Delorme va precedir
Audrey Hepburn o Leslie Caron en la primera adaptació,
dirigida per una dona, d’una
novel·la de Colette sobre
l’educació sentimental d’una
adolescent.
Presenta: Marta Piñol (UB)

The Graduate / El graduado
Mike Nichols, 1967 / 104’
Mrs. Robinson va educar
sexualment un principiant
Dustin Hoffman al ritme de
la nova moral dels 60 en un
clàssic que va fer història, especialment sociològica.
Presenta: Magí Crusells (UB-Centre Film-Història)

01.04.2020
Lucía

05.02.2020
Aventurera

Humberto Solás, 1968 / 160’

Alberto Gout, 1950 / 102’
El cim del cinema musical
mexicà de rumberas protagonitzat per Ninón Sevilla:
“Mirada inflamada, boca de
incendio, en desafíos oblicuos
a la moral burguesa”.
Presenta: Mar Canet (La Casa del Cine)

12.02.2020
Karumen kokyô ni kaeru /
Carmen torna a casa
Keisuke Kinoshita, 1951 / 86’
El mite de Carmen filtrat pel
mestre de Kurosawa amb
stripteuses i pagesetes. Rodat
al peu de Fujiyama, és el primer film en Fujicolor.
Presenta: Mireia Iniesta (Educa tu Mirada)

19.02.2020
The 7th Voyage of Sinbad /
Simbad y la princesa

La història de Cuba en tres
episodis i amb una dona com
a eix. Un dels grans clàssics,
ara restaurat, de quan el cinema cubà era revolucionari.
Presenta: Anna Petrus (UIC)

15.04.2020

L’uccello dalle piume di cristallo /

El pájaro de las plumas de cristal
Dario Argento, 1970 / 101’
Al cinema italià, l’spaghetti és
al western el que el giallo és
al policíac. Aquest és un dels
primers i més representatius
títols d’aquest gènere que va
fer escola.
Presenta: Javier Urrutia (Educa tu Mirada)

22.04.2020
Eraserhead / Cabeza borradora
David Lynch, 1977 / 89’

Nathan Juran, 1958 / 87’
Quan l’estrella d’un film
d’aventures no és el director
sinó Ray Harryhausen, mag
dels efectes especials abans
del digital.

Benvinguts al món de David
Lynch. Al film hi neix una estranya criatura. A la pantalla
naixia un dels cineastes contemporanis més iconoclastes.
Presenta: Fabricio D’Alessandro (FX Animation)

Presenta: Quim Casas (FX Animation)

29.04.2020
26.02.2020

Mitt hem är Copacabana /

Jo visc a Copacabana
Arne Sucksdorff, 1965 / 88’
Un documental sobre quatre nois brasilers que viuen
entre la favela i la platja a
càrrec del més gran documentalista suec.
Presenta: Pere Alberó (ECIB)

04.03.2020
Signore & Signori /
Senyores i senyors
Pietro Germi, 1966 / 119’
Tres històries costumistes ambientades a Treviso van guanyar la Palma d’Or a Cannes
malgrat els xiulets de crítics
que encara no havien descobert la commedia all’italiana.
Presenta: José Enrique Monterde (UB)

11.03.2020
Becoming Cary Grant /
El verdadero Cary Grant
Mark Kidel, 2017 / 85’
Llums i ombres sobre aquesta
icona del Hollywood clàssic
en un documental amb entrevistes i material d’arxiu.
Presenta: Joaquim Puig (UAB)

18.03.2020

Pierrot Le Fou / Pierrot el loco
Jean-Luc Godard, 1965 / 107’
Un viatge a través de la literatura, el cinema i el còmic a
càrrec d’un icònic Godard que
estava assentant les bases del
pop art i anunciant el Maig del
68.
Presenta: Joan Frigola (Universitat de Vic)

The Driver / Driver
Walter Hill, 1978 / 131’
Cinema negre del New
Hollywood amb accent francès i personatges bressonians
més preocupats pels seus problemes existencials que per
una intriga policíaca.
Presenta: Mar Canet (La Casa del Cine)

06.05.2020
Rumble Fish / La ley de la calle
Francis Ford Coppola, 1983 / 94’
Blanc i negre amb tocs de color i rellotges que mesuren
el pas del temps delimiten la
postmodernitat d’un Coppola
envoltat de futures estrelles.
Presenta: Ramon Faura (Elisava)

13.05.2020
Le vent nous emportera /
El viento nos llevará
Abbas Kiarostami, 1999 / 115’
La irrupció del cinema en un
poble del Kurdistan iranià
canvia la vida. No és un tresor
el que busquen, però també
s’aprèn quan es viatja a la recerca de cobertura mòbil.
Presenta: Luis Aller (Bande à Part)

