
Fred Madison, un músic de jazz, rep una
sèrie de misterioses cintes de vídeo en
les quals apareix amb la seva dona
Renée dintre de la seva pròpia casa. Un
dia, estant tot sol, Fred posa dins el
reproductor la darrera cinta arribada al
seu domicili. Horroritzat, es veu a ell
mateix al costat de la seva esposa
brutalment assassinada. Mitjançant un
guió circular i una historia deformada de
manera torbadora i onírica, David Lynch
ens introdueix dins la ment d'un
personatge emmalaltit per la gelosia, les
obsessions i les sospites. Un laberint
obert de miralls d'espectacle ambulant,
molt aprop del circ dels horrors, que no
admet cap lògica racional ni cap mirada
preconcebuda per a ser sentida amb tota
la seva sensorial espectacularitat.

Dijous 3 d’abril, 21.15 h

Carretera perdida
David Lynch
EEUU, 1997. 123 min.

Bug Daddy, el petit Calígula, el Mussolini
africà, l'Ubú negre, el Hitler ugandès...,
molts van ser els sobrenoms pels quals es
va conèixer a un dels més terribles,
sanguinaris i megalòmans dictadors
africans de la història; Idi Amin Dada.
Mentre Dada estava a la plena del seu
mandat, amb valenta agilitat Barbet
Schroeder es va ficar dins la boca del llop
desplaçant-se fins a Uganda, amb Néstor
Almendros com a càmera, per a pactar
amb el dictador el permís i la col·laboració
per al rodatge d'aquest documental, oferint
com a resultat el retrat d'un home educat,
encantador amb la paraula i vehement en
els seus gestos, una màscara quasi
còmica d'un mentider compulsiu i racista
que va provocar la mort de més de 300.000
ugandesos a mans de l'exercit del seu
propi país.

Dijous 24 d’abril, 21.15 h

General Idi Amin Dada
Barbet Schroeder
França, 1974. 89 min.

Maquinotes com muntanyes de ferro
rapinyen l'esquena del mar amb enormes
braços articulats construint espais nous
sense vida. Les platges on s'acaronaven
els infants han esdevingut paratges
inhòspits on nedadors mutants rellisquen
sobre la bruta escuma mentre,
encoratjats pescadors de no res, llancen
les seves xarxes navegant entre
fragments d'un horitzó marí que ja no
tornaran a veure mai sencer. Partint
d'una mirada documental capaç de
convertir amb senzilla contundència la
realitat en poesia, "No us banyeu no
pesqueu” esdevé un retaule quasi bé
futurista sobre el destí d'una costa
mediterrània abocada a la aniquilació
total. Una experiència audiovisual de
màgics enquadraments i música
encisadora difícil d'explicar amb paraules.

Dijous 10 d’abril, 21.15 h

No us banyeu no
pesqueu
Antònia Massot
Mallorca, 2003. 12 min.

Dos germans que viuen a un barri
perifèric de Tokio, fascinats per les
baralles de sumo televisades, insisteixen
als seus pares per a que comprin un
receptor. Aquests s'hi neguen: la televisió
idiotitza. Després d'una de les continues
discussions per aquest tema, el pare els
mana callar. Els al·lots decideixen llavors
començar una vaga verbal: no xerraran
més amb ningú. Una de les obres més
subtilment divertides que el cinema ens
ha regalat que s'interroga, com quasi bé
tota la filmografia de Ozu, sobre el seu
present donant lloc a un conte universal
sobre la vida entesa com el petit devenir
pel quotidià, on els petits detalls revelen
l’inexorable pas del temps sobre les
relacions afectives dins una societat en
contínua evolució. Una pel·lícula tan
càlida com un glop de sake.

Dijous 17 d’abril, 21.15 h

Buenos dias
Yasujiro Ozu
Japó, 1959. 94 min.

Una família de pastors nòmades del
desert de Gobi, al sud de Mongòlia,
assisteix, com cada primavera, el part
del seu ramat de camells. Després d'un
part molt complicat, la camella Ingen
Temee refusa al seu recent nat Botok
pel seu color albí. Sense la llet materna
el petit camell no sobreviurà. La família
intenta de totes les maneres possibles
fer-la canviar. Una història neta i
encantadora entre la realitat, la ficció i
la màgia on els camells coprotagonitzen,
amb la mateixa sensibilitat que els
humans, aquesta història sobre la
necessitat de ser acaronats en un món
no gaire generós. Des de "Nanook, el
esquimal" de Flaherty, poques pel·lícules
han retratat amb tanta dignitat un estil
de vida condemnat a desaparèixer sota
l'ombra de l'uniformitat.

La historia del
camello que llora
Byambasuren Davaa
i Luigi Falorni
Alemanya/Mongolia, 2003. 87 min.
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