
cinemaclub a la sacma

Kini i Adams son dos amics amb un somni
comú: sortir de la ruralia del cor de
Zimbabwe per anar-se'n a la ciutat. Emperò,
l'únic mitja de transport que tenen es un
cotxe vell i espanyat. Plegats passen el
temps fent bromes i somiant veure el cotxe
arreglat, sense adonar-se’n que les peces
de segona mà que empren per arreglar-lo
milloren l'aparença del vehicle però no el
seu funcionament. Amb l'ètica i l'estètica
donant-se la mà, Ouedraogo va aportar una
de les obres cabdals al cinema africà dels
90 on, rera l'aparent senzillesa de la faula,
s'amaga una agredolça reflexió sobre la
situació d'un continent que, malgrat la
voluntat social d'obtenir l'emancipació
definitiva, aquesta no acaba d'arribar mai
malmesa per polítiques infinites que no fan
sinó apedaçar la situació.

Dissabte 19 de gener, 19.30 h

Kini & Adams
Idrissa Ouedraogo
Zimbabwe/Burkina Faso, 1997. 89 min.
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Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor

"El vint i cinc de setembre de 1945, jo vaig
morir", ens diu l'esperit de Seita, un al·lot
de catorze anys mort per la desnutrició que
assolà Japó a finals de la II Guerra
Mundial, mirant-nos de front, directament
als ulls. Mitjançant un grapat de flash-
backs, ens mostrarà els darrers mesos de
la seva vida cuidant la seva germana petita
Setsuko, de quatre anys. De l'acollidora llar
familiar fins a la marginació més absoluta
dins un país devastat per les bombes
incendiaries nord-americanes. Una reflexió
fulminant sobre les guerres i les seves
devastadores conseqüències però també
sobre la dignitat de la lluita per a la
supervivència dins un entorn patriòtic i
egoista que hauria de ser de visió obligada
a tots els col·legis d’arreu del món.

ENTRADA GRATUÏTA

sacma

sala per
l’art i la
cu l tura
manacor

Dissabte 26 de gener, 19.30 h

La tumba
de las luciérnagas
Isao Takahata
Japó, 1988. 93 min.

Boudu es un indigent parisenc enemic de
tota norma, primari i analfabet. Viu al dia
sense previsions amb Black, el seu ca.
Quan aquest l'abandona, el disgust per la
pèrdua del seu únic amic es tan gran que
el porta a tirar-se al Sena amb propòsits
suïcides. El llibreter Edouard, el rescata i el
convida a viure amb la seva família. Prest,
l'espontaneïtat natural de Boudu,
transgressora radical, topara sense remei
amb les normes pròpies de la convivència
“correcta, formal i educada” de la societat
burgesa. Aquest contrast serveix a Renoir
per, partint del mite de Dionís i ajudat per
la magistral interpretació de Michel Simon,
satiritzar amb forta ironia la doble moral, la
hipocresia i el culte a les aparences d'una
civilització que ha edificat els seus
fonaments sobre la repressió dels instints.

Dissabte 9 de febrer, 19.30 h

Boudu salvado
de las aguas
Jean Renoir
França, 1932. 87 min.

Aícha es una dona alegra que viu a Charkhi,
un poblet del Pendjab pakistanès. Des de la
mort dels seu marit, el seu fill Salim es el
centre de la seva existència. Som a 1979. El
general Zia-ul-Haq acaba d'agafar el poder
del país instaurant la llei marcial, abocant la
nació dins la via de la islamització. Quan un
grup de fonamentalistes s'instal·la al poble,
Salim comença a freqüentar el seu cercle.
Primer llargmetratge de ficció de la
documentalista Sabiha Pamur, "El silencio
del agua" mostra l'atracció que l'integrisme
exerceix sobre els homes que dubten sobre
quin camí agafar davant la vida. La pel·lícula
destapa les tècniques de captació, així com
la progressiva transformació de tota una
comunitat i la pèrdua de llibertats de la dona.
Una historia tràgica que avui encara roman
ben oberta.

Dissabte 16 de febrer, 19.30 h

El silencio del agua
Sabiha Sumar
Pakistá, 2003. 99 min.

Paris es un poble perdut a l'interior d'Austràlia.
Els seus habitants tenen l'estranya costum
d'accidentar els vehicles que passen pel seu
terme municipal amb la intenció de saquejar
els materials que puguin obtenir i
experimentar amb els conductors que
sobreviuen als xocs. Després de l'accident
sofert per una caravana, el seu únic
supervivent es convidat a quedar-se a tan
peculiar comunitat. Opera prima de Peter
Weir, aquesta insòlita paràbola social sorgida
del convuls ambient de la crisis del petroli
dels setanta i les conseqüències
internacionals de la guerra de Vietnam, ha
esdevingut un clàssic de la hibridació genèrica
gràcies a la manca de complexos que va
tenir Weir a l'hora de tractar l'hilarant material
que tenia entre mans, aconseguint una obra
indefinible i un clar precursor de la ja també
mítica "Crash" de David Cronenberg.

Dissabte 23 de febrer, 19.30 h

Los coches que
devoraron Paris
Peter Weir
Australia, 1974. 85 min.


