
cinemaclub a la sacma

A l’inici d'aquest nou mil·lenni, per primera vegada a la
història de la humanitat la majoria de les persones viu
a grans ciutats. Dirigit per Michael Glawogger just
abans de "Workingman’s death", "Megacities" ens
introdueix als suburbis de quatre monstres urbans tan
seductors com repel·lents; Bombai, Mèxic D.F.,
Moscou i Nova York. En dotze històries, s'esbossa un
retrat de les classes populars que habiten els suburbis
lluny dels centres financers i de la seva lluita diària per
la supervivència. Malgrat la distància cultural i
geogràfica, els problemes que pateixen son els
mateixos. Però també tenen en comú la seva
resistència i la seva esperança, el seu coratge i la seva
dignitat. Un document sobre el treball, la misèria, la
violència, l'amor i el sexe, però també sobre la bellesa
de la gent.

Després de la lluita entre la llum i la foscor de "Els
contes de Canterbury", Pasolini torna a la lluminositat
de "El decamerón" desplegant tot un seguit d'històries
inspirades en contes eròtics de l’Orient Mitjà. Lluny
dels tòpics de les pel·lícules nord-americanes sobre
Ali Baba o Simbad i dels llocs comuns que els mitjans
de comunicació ens fan arribar contínuament sobre
les arrels fonamentalismes de la cultura islàmica,
Pasolini exalta un món arcaic anterior al pecat, un
passat quasi màgic ple de sensualitat i serenitat filmat
entre Iemen, Etiòpia, Pèrsia, Índia i Nepal on la
innocència es un cant al cos i les relacions humanes
son encara reals enfront els artificis de la societat de
consum. Amb aquesta pel·lícula tancam el cicle
encobert que hem dedicat a la “Trilogia de la vida”
pasoliniana.

Mati és una dona lluitadora divorciada d'un marit
masclista. Conviu amb la seva filla Ndèye i la seva
amiga Ndaxté. Mentre somien amb obrir un petit
restaurant sobreviuen d'una paradeta mòbil al mercat
de Sandaga. Un matí s'escolten tirs. Naago, l'amant de
Mati, surt al carrer malferit caient mort davant els
esverats veïnats. Mati reconeix que ella ha disparat. Al
barri, totes les dones defensen a la jove veïnada però
els homes no estan segurs de que una feta com
aquesta pugui ser perdonada. Què passaria si les
seves dones tenguessin la mateixa idea?
Fent servir el cinema popular amb ull de pintor i esperit
de músic, Moussa Sene Absa denúncia sense
contemplacions la situació de la dona senegalesa dins
un sistema social que li nega qualsevol possibilitat
d’independència i dignitat.

Dijous 5 de juliol, 21:30 h

Megacities
Michael Glawogger
Àustria, 1998. 90 min.

Dijous 12 de juliol, 21:30 h

Chihwaseon
Im Kwon-taek
Corea del Sur, 2002. 117 min.

Dijous 19 de juliol, 21:30 h

La flor de las 1001 noches
Pier Paolo Pasolini
Italia, 1974. 125 min.

Dijous 26 de juliol, 21:30 h

Madame Brouette
Moussa Sene Absa
Senegal, 2002. 104 min.
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Més aprop de la sensibilitat de la pintura oriental que
de les estrambòtiques biografies d'artistes turmentats
tan comuns en el cinema occidental, el llegendari i
prolífic Im Kwon-taek, un dels pares del cinema coreà
(fa poc ha estrenat la seva pel·lícula numero cent)
dirigeix amb traçades simples i lapidàries el retrat de
Jang Seung-up, conegut com a Oh-won, pintor coreà
del segle XlX. Nascut en un entorn humil lluny dels
cercles pictòrics, de personalitat artística i vital
extremes, l'originalitat de la seva obra mutant com la
natura a la recerca de l’impossible, li va permetre
transcendir la tradició imitativa i estereotipada
imposada per les escoles cortesanes dels seus
contemporanis aixecant una obra revolucionària que
avui dia encara perdura com una de les més influents
d’Àsia. Estrenada com “Ebrio de mujeres y pintura”.
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