
Divendres 15 de juliol, 22h

MEDEA
Pier Paolo Pasolini
“Medea”. Itàlia, 1969. 107 min.

Divendres 29 de juliol, 22h

YEELEN
Souleymane Cissé
“Yeelen”. Mali, 1987. 105 min.

Divendres 12 d’agost, 21’30h

SEBASTIANE
Derek Jarman
“Sebastiane”. Anglaterra, 1976. 82 min.

Divendres 26 d’agost, 21’30h

ASHIK KERIB
Sergéi Paradzhánov
“Ashik Kerib”. URSS, 1988. 73 min.

Molí des Fraret. Montuïri. Juliol i agost de 2011
Carrer Emili Pou, s/n

Al Regne de Còlquida s'està preparant un rite de fertilitat
a la terra. Un sacrifici humà amb la presència dels fills
del rei Eetes: Apsirt i Medea, sacerdotessa d'Hécate,
deessa de la mort. Després de regar la terra amb la
sang del sacrificat, Medea gira la Roda del Sol enmig
dels camps de cultiu amb la intenció de donar vida a les
llavors sembrades. Al mateix temps, al regne de Iolkos,
Jàson reclama el tron que li pertoca al seu oncle,
l'usurpador Pèlies. Aquest li promet, conscient que és
impossible, que el permetrà regnar si conquereix el velló
d'or del xot alat Crisomallus. Jàson accepta el repte i
emprèn el viatge per mar amb els seus argonautes camí
de Còlquida, on roman el velló.

Nianankoro és un jove bruixot pertanyent a l'ètnia dels
bambara durant l'època de l'Imperi de Mali. Tota la seva
vida ha estat una fugida contínua al costat de Mâ, la
seva mare. Recent nat, aquesta se l’emportà lluny del
cercle familiar, travessant selves i deserts, muntanyes i
valls, per evitar que Soma, el seu marit i pare de la
criatura, l’assassinés. Però ara, Nianankoro és ja un
adolescent cansat de fugir i la seva mare és major. A
més, necessita saber per què el seu pare li desitja tant
de mal. Per això decideix fer-li front en contra de l'opinió
de la mare. Soma és un bruixot molt poderós que pot
eliminar a Nianankoro amb molta facilitat, ja que té en el
seu poder a Kolonkalanni, la maça màgica.

Roma, estiu de l'any 303. Misteriosos incendis tenen lloc
al palau de l'emperador Dioclecià sense que es trobin
culpables. Així i tot, tothom acusa a la comunitat
cristiana. Arribat l'hivern, per a celebrar el dia del
naixement del Sol, l'emperador ofereix una festa a la
seva família, convidant també a Sebastià, capità de la
guàrdia de palau i el més apreciat de tots els seus joves
de companyia. Enmig de la celebració, Dioclecià acusa
al patge Pancraç d'haver estat ell qui ha provocat els
incendis, ordenant la seva execució immediata. Sebastià
intenta defensar-lo, però l'únic que aconsegueix és
perdre tots els seus privilegis i ser desterrat, com a
soldat ras, a una petita illa llunyana on només hi habita
un petit destacament compost per mitja dotzena d'altres
joves renegats i un capità de guàrdia.

Durant la festa de la collita de l'arroç, el jove Kerib
s'enamora bojament d'una donzella de bellesa divina
anomenada Magul. Després dels primers moments
d'incertesa, l'amor sorgit entre ells esdevé promesa
eterna. Net com una patena i mudat amb les seves
millors teles, Kerib es dirigeix a casa de la seva
estimada per a demanar la seva mà només carregat
d'amor i una cistella de pètals de roses com a penyora.
Encara que té el cor pur com la primavera, Kerib és
pobre com un badall de fam. Tractat gairebé d'indigent,
el pare l'envia a porgar fum, ja que no eran pètals el que
volia, sinó pedres precioses. Amb el cor trencat, Kerib
parteix a fer fortuna amb la promesa de Magul
d'esperar-lo mil dies amb les seves nits.


