
cinemaclub a la sacma

Joao Francisco dos Santos, més conegut
com a Madame Satã, va néixer de pares
esclaus a les àrides terres del nord de
Brasil. Venut per la seva mare amb tan
sols set anys, va exercir la seva llibertat
pels carrers de Lapa, Rio de Janeiro.
Negre, 1,82 metres d'altura, 90 quilos de
múscul ficats en una camisa de seda i uns
pantalons ajustats amb una navalla en la
butxaca de darrere. El retrat dels triomfs i
les tragèdies d'aquest explosiu i paradoxal
personatge emergeix sobre el rerefons
vibrant i sòrdid d'un món de xulos,
prostitutes, ganivetades, bars en penombra
i bordells plens de fum, xopats de perfum
dolç i barat, on la violència es barreja amb
el desig i els somnis desesperats brollen
de la pobresa i la misèria.

Dissabte 1 de març, 19.30 h

Madame Satã
Karim Ainouz
Brasil, 2002. 105 min.
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Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor

Finals del segle XVI. Mentre Japó es
dessagna una vegada més per una de les
seves continues guerres civils, en una petita
aldea al nord del llac Biwa, Genjurô somnia
amb la riquesa mentre el seu cunyat, Tobei,
amb la glòria militar. Un dia, al mercat,
Genjurô coneix a una bella i enigmàtica
dona, Wakasa, amb la qual viurà una
apassionada història d'amor, sense saber
que, en realitat, es un fantasma que l'utilitza
per alliberar-se de la seva maledicció. La
nocturnitat, la difusa frontera entre realitat i
somni, l'atmosfera espectral que, a
diferencia de les pel·lícules anglosaxones,
no representa una amenaça sinó un elegant
encreuament de camins entre el mon dels
vius i els dels morts, fan d'aquesta
extraordinària pel·lícula una experiència
única difícil d'oblidar.
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Dissabte 8 de març, 19.30 h

Cuentos de la luna
pálida de agosto
Kenji Mizoguchi
Japó, 1953. 94 min.

Encarregat pel propi Adolf Hitler, aquesta
peça fonamental del cinema documental
propagandístic, dona forma cinematogràfica
al congrés del partit Nazi de 1934 a
Nuremberg. La col·laboració amb el regim
feixista, encara que no condemnat pels
tribunals, va provocar que Riefensthal fos,
fins a la seva mort, una figura més que
polèmica que aixecava insults i protestes per
allà on passava. Avui, "El triomf de la voluntat"
segueix sent una espina clavada en la gola
dels estetes del cinema, que troben en ella
un cop de fascinació pertorbadora, doncs
sota les seves agosarades conquestes
formals, algunes no superades, es destil·la
la clara l'exaltació de la raça ària i dels signes
distintius de la ideologia nacionalsocialista,
la maquinaria de mort i destrucció més
perfecta de la historia de la humanitat.

Dissabte 15 de març, 19.30 h

El triunfo
de la voluntad
Leni Riefenstahl
Alemanya, 1935. 106 min.

En la història de la música moderna nord-
americana hi ha pocs grups tan influents
com els Pixies. L'any 1992 el vocalista i
compositor de la majoria de les cançons
del grup, Black Francis, anuncià la seva
decisió de deixar els escenaris. Però, per a
meravella de tothom, els Pixies
reaparegueren l'any 2004. Loudquietloud
es la història d'aquest imprevisible gir del
destí. Des del primer assaig fins a la
darrera actuació d'aquella gira, els Pixies
que fins a les hores s'havien demostrat
més aviat esquius amb la premsa, donaren
als directors de la pel·lícula llibertat total
per filmar el dia a dia de la vida del grup. El
resultat és un retrat en família dels seus
membres i d'aquell retorn difícil i tens però,
malgrat tot, triomfal.

Dissabte 22 de març, 19.30 h

Loudquietloud:
A film about the Pixies
Steven Cantor i Matthew Galkin
EEUU, 2006. 85 min.

Una funció de circ. Les grades estan plenes.
Els decorats estan a mig acabar. Monsieur
Loyal fa de mestre de cerimònies. Pallassos
i números musicals. Equilibristes i jocs amb
animals. Màgia i parodies esportives. El color
es converteix amb element essencial. Amb
aquesta pel·lícula, injustament menyspreada
a l'època de la seva estrena per haver-se
avançat una vegada més al seu temps,
Jacques Tati torna als seus orígens
aconseguint la més moderna de les seves
pel·lícules. Depurant al màxim la seva visió
de la vida i del cinema, de la falta de medis
en va fer virtut emprant magistralment les
primerenques tecnologies electròniques per
a reivindicar, per primera vegada a la seva
filmografia, l'agilitat de filmació com una tècnica
útil per atrapar allò que els guions mai podran
preveure: l'imprevist i l'espontaneïtat perduda.

Dissabte 29 de març, 19.30 h

Parade
Jacques Tati
França/Suècia, 1974. 84 min.


