
cinemaclub a la sacma

1961. En el seu comiat com a president dels Estats
Units, Dwight Eisenhower, va pronunciar unes
paraules difícils d’imaginar de qualsevol altre
president nord-americà de les darreres dècades:
"Hem de romandre vigilants contra l'augment
injustificat, ja sigui desitjat o no desitjat, de la
influència que exerceix el complex industrial militar".
El documental intenta respondre a preguntes com:
Per què després de la II Guerra Mundial cada
president nord-americà ha portat a terme
intervencions armades? És la indústria
armamentista la locomotora de l’economia nord-
americana? Si el negoci de la guerra és tan
rendible, no és raonable pensar que aquesta és una
de les principals raons per a iniciar un conflicte?

Formada per tres històries independents, "Tres
agujas" és una mirada dramàtica sobre l'abast del
virus del Sida a nivell mundial. A la primera història,
Jin Ping és una traficant del mercat negre que es fa
passar per encarregada del govern per a l'extracció
de sang a la Xina rural. Quan la gent comença a
emmalaltir, tot apunta que s'ha desencadenat una
terrible epidèmia. A la segona, a molts quilòmetres
d'allà, a Canadà, un actor porno de sèrie B s'enfronta
a una anàlisi que canviarà la seva vida per a sempre.
A la darrera, ambientada A Sud-àfrica, un grup de
monges intenta salvar ànimes, emperò una jove
novícia pagarà molt cara la seva dedicació als altres.

Marjane es una nina iraniana que viu la seva
infantessa a l'Iran de finals dels setanta. Quan els
fonamentalistes islàmics prenen el poder, les dones
son obligades a portar vel i milers de persones son
empresonades per raons polítiques. Mentrestant,
Marjane descobreix el punk, ABBA i Iron Maiden
mentre viu el terror de la persecució del nou govern
i la guerra amb Iraq. Davant aquesta situació, la
seva família l'envia a Europa. En principi, Marjane
s'adapta bé a la seva nova vida, però no suporta la
solitud i torna amb la seva família, encara que això
signifiqui posar-se el vel i sentir-se sotmesa a una
societat tirànica.

Dissabte 7 de març, 19.30 h

Por que luchamos
Eugene Jarecky
“Why we fight”. EEUU, 2005. 98 min.

Dissabte 14 de març, 19.30 h

Drôle de Félix
Olivier Ducastel i Jacques Martineau
“Drôle de Félix”. França, 2000. 95 min.

Dissabte 21 de març, 19.30 h

Tres agujas
Thom Fitzgerald
“Three Needles”. Canadà, 2005. 123 min. Dissabte 28 de març, 19.30 h

Persépolis
Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud
“Persepolis”. França, 2007. 95 min.
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Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor

Félix es un jove francès d'origen algerià portador del
VIH. La seva mare acaba de morir. Revisant uns
vells papers, troba unes cartes escrites pel seu pare,
a qui no va arribar a conèixer ja que es va divorciar
de la seva mare abans que Félix nasqués. Llavors
comprèn que ha arribat l'hora de conèixer-lo. Així
que prepara una petita bossa de viatge, es compra
un estel amb els colors de l'arc de Sant Martí i es
llança a l'aventura del sud, cap a Marsella, on viu el
seu pare. Pel camí, Félix coneixerà tot un seguit de
persones amb les quals compartirà les seves penes
però sobretot, les seves alegries.
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Projeccions incloses dins el projecte multi-disciplinar de Pepe Miralles:

“Proyecto Sida Social/4.Manacor”
amb la col·laboració de: SACMA, Col·lectiu de Dones de Llevant, Straperl·lo, Ben Amics, ALAS,
Biblioteca Municipal de Manacor, Creu Roja Joventut Illes Balears i 39 escalons.

Més informació a: http://proyectosidasocial-4manacor.blogspot.com


