Eugène Green: el cineasta barroc

Dimecres 25 / 18.30 h

Sala Laya
Dissabte 28 / 22.00 h

Sala Chomón

Dijous 26 / 17.00 h

Sala Chomón
Diumenge 29 / 19.30 h

Sala Laya
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Faire la parole Fer la paraula
EUGÈNE GREEN, 2015. França. VOSC. 116’. Projecció en DCP.

“El film gira a l’entorn de quatre nois bascs, tres del
nord i un del sud, que estan molt lligats a la seva llengua i a la seva cultura i que, d’una manera molt pacífica, volen seguir sent bascs. He investigat molt sobre
els bascs perquè la seva llengua és la més antiga d’Europa, i perquè la seva cultura pot servir d’exemple a
la resta d’Europa. Per a ells, la naturalesa és sagrada,
i sempre han tingut un gran respecte per la dona.
Abans de l’arribada dels romans era una societat matriarcal, i les dones basques sempre han estat molt
més independents que les franceses i les espanyoles.
D’alguna manera, els bascs són l’avantguarda d’Europa” (Eugène Green).
Presentació a càrrec d’un representant de la Direcció
General de Política Lingüística el dimecres 25.

A religiosa portuguesa La religiosa portugesa
EUGÈNE GREEN, 2009. Int.: Leonor Baldaque, Ana Moreira, Adrien Michaux,
Beatriz Batarda, Diogo Dória. Portugal-França. VOSC. 127’. Projecció en Blu-ray.

Una actriu francesa de mare portuguesa arriba per
primera vegada a Lisboa per protagonitzar una pel·
lícula inspirada en Cartes de la monja portuguesa, un
romanç epistolar del segle XVII. Durant el període de
rodatge, s’integra sense problemes en la quotidianitat
agradable i relaxant de la ciutat, i gaudeix d’un seguit
de trobades casuals que l’ajuden a oblidar definitivament la relació sentimental de la qual acaba de sortir.
La marca especialment la reunió amb una monja amb
qui descobreix la capella de Nossa Senhora.

Identitats creuades:
xinesos de pel·lícula
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Zhao
La fuente amarilla
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Huidas
¡Dame un poco
de amooor...!
Organitzat per:

Aquest cicle proposa un recorregut pel
cinema de ficció vinculat amb la Xina
mitjançant quatre pel·lícules espanyoles en les quals la presència de xinesos
esdevé l’element protagonista: des dels
imaginaris populars més arrelats fins a la
realitat de les adopcions internacionals
contemporànies, passant per una road
movie que ens parla de migració i per la
cerca d’identitat dels fills de matrimonis
mixtos.
A través d’aquests films ens endinsem
en la diversitat de formes per mitjà de
les quals el cinema crea i reprodueix
imatges d’identitats creuades.

Amb la col·laboració de:

Totes les pel·lícules comptaran amb una
presentació a càrrec de membres del
grup de recerca Interasia (UAB).

Zhao
SUSANA GOZALVO, 2008. Int.: Miguel Ángel Silvestre, Susana Gozalvo, MenhWai Trinh, Wuyun Li, Christina Münder. Espanya. VE. 85’. Betacam digital.

Zhao té quatre anys. Va néixer a la Xina, però ara viu
a València. És la filla de la cineasta Susana Gozalvo,
que en aquesta pel·lícula imagina com pot ser la vida
de la nena al cap de vint anys, quan es debatrà entre la
seva vida aquí i els lligams que encara manté amb el
seu país natal. El primer film espanyol sobre les adopcions a la Xina barreja ficció i imatges documentals de
quan la nena va ser adoptada.
Presentació a càrrec de Susana Gozalvo i d’Irene Masdeu, del Grup de recerca Interasia, UAB, el dimecres 11.

Dimecres 11 / 18.30 h

Sala Laya
Diumenge 15 / 16.30 h

Sala Laya

Dijous 12 / 21.30 h

La fuente amarilla

Sala Laya

MIGUEL SANTESMASES, 1999. Int.: Eduardo Noriega, Silvia Abascal, Miguel
Hermoso, Carlos Wu, Lam Chuen Ping. Espanya-França. VE. 94’. Projecció en DVD.

Una noia viu obsessionada per l’assassinat dels seus
pares –ell, espanyol; ella, xinesa– i només cerca la
venjança. En el decurs de les seves investigacions coneix un noi molt tímid que l’ajudarà. Però, quan es
comencen a moure en l’àmbit de les perilloses xarxes
xineses, les seves vides es veuen amenaçades.
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Dimecres 18 / 18.30 h

Sala Laya
Dissabte 21 / 21.30 h

Huidas
MERCEDES GASPAR, 2014. Int.: Huichi Chiu, Liberto Rabal, Asunción Balaguer,
Laura de Pedro, Omar Badreddine. Espanya. VE. 90’. Projecció en Blu-ray.

Sala Laya

Xina és el nom d’una fotògrafa nord-americana, d’origen hispano-xinès, que després de la recent pèrdua de
la seva família decideix iniciar un viatge per Espanya
per retrobar-se amb les seves arrels. El film retrata
paisatges, tradicions i costums populars espanyols
que encara perduren avui dia. També mostra el caràcter multicultural de la societat gràcies al fenomen de
la immigració. “Huidas no només se centra en la capacitat estètica per transmetre, sinó que també remarca
valors socials, artístics i culturals, i enfoca temes candents com la violència de gènere i els problemes dels
immigrants al nostre país” (Alberto Úbeda).
Presentació a càrrec de Mercedes Gaspar el dimecres 18.

Dijous 19 / 21.30 h

¡Dame un poco de amooor...!

Sala Laya
Diumenge 22 / 19.30 h

Sala Laya
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JOSÉ MARÍA FORQUÉ, 1968. Int.: Los Bravos, Rosenda Monteros, Luis Peña, Laly
Soldevila, Rafaela Aparicio. Espanya. VE. 91’. Projecció en DVD.

La més ambiciosa de les dues aparicions cinematogràfiques de Los Bravos, plantejada directament com
un còmic –ells mateixos vesteixen com superherois–,
se serveix en tot moment dels corrents estètics que
imperaven a finals dels anys seixanta (psicodèlia, art
pop...), sense prescindir fins i tot d’una seqüència
d’animació obra de Francisco Macián. La història és
una paròdia del mite de Fu-Manxú.

Centenari de
Kirk Douglas

