
cinemaclub a la sacma

Dos veïns d'un camí rural s'odien mútuament. Enmig
d'una de les seves continues bregues arriben a les mans
i tenen un accident amb un remolc agrícola que els deixa
paralítics. Sortits de l'hospital coincideixen per casualitat
a la mateixa estació de tren. Veïns de nou per necessitat,
comencen una odissea que els portarà fins a Finlàndia,
on volen obtenir una compensació econòmica per part
dels fabricants de la maquinària responsable del seu
accident. Homes orquestra cinematogràfics, els còmics
Delépine i Kerven, deixebles confessos d'Aki Kaurismaki,
dirigeixen, interpreten i van escriure sobre la marxa
aquesta molt particular road movie en cadira de rodes
banyada d'humor negre i grapades d'absurd on les
misèries humanes son ben compatibles amb la negra
tendresa de saber que on no n'hi ha no n'hi cerquis.

Lai Yiu-Fai i Ho Po-Wing son una parella de Hong
Kong que viatja a Argentina sense saber molt bé el
que cerquen. Les bregues entre ells son continues.
Després d'una frustrada visita a les catarates de
Iguazú, decideixen separar-se definitivament i cercar-
se la vida cadascun per la seva banda en un entorn
tan estrany per a ells com es la ciutat de Buenos
Aires. Com sempre passa a les pel·lícules de Kar-Wai,
tan important es la història com la forma de contar-la.
Amb una fotografia quasi bé onírica, la història avança
guiada pels estats emocionals dels seus
protagonistes. Una experiència cinematogràfica
hipnòtica que avança al ritme dels tangos d’Astor
Piazzolla, el rock avantguardista de Frank Zappa o la
patxanga de bar de Tres Amigos.

Hrundi V. Bakshi treballa a Hollywood d'extra en una
superproducció d'aventures. En un descans del
rodatge, fa explosionar sense voler el gegantesc
decorat de tota una fortalesa. Rabiós, el director
ordena el seu acomiadament immediat i que s'apunti el
seu nom a la llista negra per a que mai més torni a
treballar al cinema. Però per equivocació, el seu nom
acaba a una llista VIP. Partint del cinema de Jacques
Tati, no tan sols en la seva concepció visual sinó
també en la descripció de la modernitat com a camp
de batalla per al resignat protagonista, Blake Edwards
va realitzar una de les seves pel·lícules més redones
que, darrera una aparença de comicitat psicodèlica,
ofereix una sàtira mordaç sobre l'ostentació de fatxada
del món del cinema de postí.

Dijous 7 de juny, 21:30 h

Aaltra
Benoît Delépine i Gustave Kerven
França-Bélgica, 2005. 91 min.

Dijous 14 de juny, 21: 30 h

Los cuentos de Canterbury
Pier Paolo Pasolini
Itàlia, 1974. 106 min.

Dijous 21 de juny, 21:30h

Happy Together
Wong Kar Wai
Hong Kong, 1997. 94 min.

Dijous 28 de juny, 21:30 h

El Guateque
Blake Edwards
EEUU, 1968. 95 min.
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Un grapat de peregrins es dirigeixen carregats de fe a
la catedral de Canterbury. Per a entretenir les llargues
nits de descans i els dies de fatigós caminar, es dediquen
a relatar distints contes: històries dramàtiques d'amor,
relats divertits, picarescos o directament eròtics. Mentre
les aventures es van succeint, un escrivent agafa nota
dels successos ironitzant humorísticament sobre les
debilitats humanes. En aquesta segona entrega de la
"Trilogia de la vida" (la primera, "El Decamerón", la varem
projectar a principis d'abril), Pasolini continuava
reivindicant la ingenuïtat primitiva, sensual i colorista
com a força revolucionària enfront d'una societat gris i
alienant, aquesta vegada mitjançant els contes medievals
recopilats per Geoffrey Chaucer. Un altre passeig per
l'existència plena, voraç i sense excuses.
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