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Vint anys després de dirigir "The Great Rock'n'Roll
Swindle", la pel·lícula-marketing dels Sex Pistols, un
Julien Temple amb remordiments per haver treballat
sota les ordres de l'interessat i manipulador mànager
de la banda Malcolm McLaren, tornà a regirar el
material existent del grup per a crear, juntament amb
altres materials de l'època de diversa procedència i
noves entrevistes als membres supervivents, un
collage fascinant i polièdric on els musics donen la
seva versió d'aquells mesos turbulents
d'autoaniquilació que acabaren amb el regnat dels
dinosaures de la musica popular anglesa. Haver
compartit aquella època amb el grup, permet a Temple
parlar de tu a tu amb els seus protagonistes aportant
un retrat humà d'aquells fets, no exempt d'autocrítica,
allunyant dels tòpics sensacionalistes que marcaren la
curta vida de la banda.

Després d'haver treballat amb Robert Bresson i
Jacques Cousteau, Louis Malle va encetar la seva
filmografia de llargmetratges amb aquesta pel·lícula
que beu amb naturalitat de les fonts del cinema negre
nord-americà al mateix temps que regira la clàssica
temàtica dels amants obligats a assassinar al marit
per a viure junts. El resultat es una pel·lícula de
rellotgeria nocturna i seca, amb la participació
inestimable de Miles Davis musicant les imatges,
sobre el domini inevitable de la força de l'atzar sobre
les vides dels mortals. Si als clàssics nord-americans
era la femme fatale qui manejava la situació per
interès propi, aquí Malle abandona el tòpic per a
endinsar-se dins la imparable i silmple empenta de
l'amor com a necessitat vital per a sobreviure a la
buidor urbana.

Peter Weir va començar la seva carrera realitzant films
d'atmosfera enrarida i terrorífica. "La última ola", al
costat de "Picnic en Hanging Rock", forma un díptic
esotèric ple d'imatges pertorbadores que, sense
estridències ni cops d'efecte, desenvolupen la seva
narració com una hipnòtica teranyina farcida d'escenes
fascinats de rara bellesa. Aixecada sobre la frontera de
dues concepcions del temps i de l'univers totalment
contraposades, la pel·lícula mostra una Austràlia on la
minoria aborigen i la seva concepció del món, poblada
de símbols i somnis, encara sobreviu per a terror de la
civilització blanca que pretén controlar i
institucionalitzar-ho tot. Però l'horror prové de la
naturalesa, un poder fosc i incontrolable, amb vida
pròpia, on els cicles naturals de destrucció i
construcció poc pareixen respectar els avanços
científics.

Dijous 8 de maig, 21.15 h

The filth and the fury
Julien Temple
Anglaterra, 2001. 103 min.

Dijous 15 de maig, 21.15 h

Y la vida continúa...
Abbas Kiarostami
Iran, 1992. 92 min

Dijous 22 de maig, 21.15 h

Ascensor para el cadalso
Louis Malle
França, 1957. 89 min.

Dijous 29 de maig, 21.15 h

La última ola
Peter Weir
Austràlia, 1977. 106 min.
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Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor

Juny de 1990. Un terratrèmol va sacsejar el nord de
Iran. Moriren milers de persones. Poc després, Abbas
Kiarostami va emprendre un viatge cap al poblet de
Koker, preocupat per la situació dels actors que havien
participat a la seva pel·lícula "¿Dónde está la casa de
mi amigo?". Encara que partia amb l'angoixa de trobar-
se amb la mort i el patiment, l'esforç i l'entusiasme per
la vida de la gent que havia sobreviscut i treballava per
a construir un nou futur baix unes condicions molt
difícils enmig d'un entorn de gran bellesa natural que
continuava intacta, prest va esvair aquesta sensació.
Ficcionant i materialitzant cinematogràficament
l'experiència d'aquelles vivències lluny del documental,
"Y la vida continúa..." es una pel·lícula tan física com
lluminosa i sensorial. El cinema com un viatge i un
viatge com a cinema.

ENTRADA GRATUÏTA

sacma

sala per
l’art i la
cu l tura
manacor

w w w . 3 9 e s c a l o n s . o r g


