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Adaptació del mític musical sorgit de
l'off-Broodway del mateix títol, la primera
pel·lícula de John Cameron Mitchell és
un viatge al·lucinant dins la bogeria dels
sentiments que barreja amb frescor i
sense complexos l'humor colorista amb
la tristesa més devastadora. Tot
comença a l'antiga Alemanya de l'Est
quan Hansel coneix a Luther, un soldat
americà que li promet endur-se'l a
EEUU amb la condició de que se
sotmeti a una operació de canvi de
sexe. Però la intervenció fracassa i una
pelleta furiosa resta enmig de les seves
cames. Abandonada per això en un
càmping de caravanes de Kansas,
decideix dedicar-se a la música per la
necessitat extrema d'expressar el seu
anguniós i indescriptible estat de no-
home no-dona.

Primera entrega de l'hedonista i
lluminosa "Trilogia de la vida", aquest
irreverent i terrenal compendi d'una
petita part dels contes que componen
el clàssic literari escrit per Giovanni
Boccaccio a mitjans del segle XIV,
compta amb el propi Pier Paolo
Pasolini com a fil conductor. Encarnant
al pintor Giotto, el cineasta imagina les
històries contades com si fossin parts
d'un gran fresc sobre la joia de viure
amb plenitud el plaer de la luxúria. Com
no podia ser d'un altra manera, els
contes elegits no apuntaven tant a
recrear l'univers medieval del escriptor
com a modelar el propi ideari pasolinià
enfront una contemporaneïtat que
començava a enfosquir de nou una
vegada esvaïda l'efervescència social
de les dues dècades anteriors.

A “Numax presenta” (1979),  Joaquim
Jordà va documentar el procés
d’autogestió emprès pels obrers d’una
fàbrica barcelonesa. A la seva darrera
escena, la festa que posava punt i final
a  dos anys de lluita, els protagonistes
contaven il·lusionats els seus somnis i
projectes de futur. Vint i cinc anys
després, Jordà localitzà els
protagonistes d’aquella aventura amb
la intenció d’esbrinar l’estat d’aquelles
il·lusions. Les seves pitjades donen
forma al retrat fidel d’una classe i d’una
generació que va viure els anys difícils
de la reconversió industrial engrescats
dins l’anomenada Transició Espanyola,
la mateixa agafada per altres països
com a exemple de com canviar un
règim polític sense alterar ni la seva
societat ni el seu model econòmic.

El músic Alexander Hacke, membre de
la banda alemanya "Einstürzende
Neubaten", va descobrir la ciutat
d'Istambul i la seva música mentre
componia la banda sonora de la
pel·lícula de Fatih Akin "Contra la
pared". Enamorat de l’experimentació
sonora i encisat per aquella experiència,
tornà poc després a la capital turca per
a recórrer els seus carrers amb un
estudi mòbil de gravació per capturar
l'efervescent diversitat musical de la
cosmopolita ciutat. Dels sons electrònics
més avantguardistes, passant pel rock
i el hip-hop, fins a la música àrab mes
clàssica. El seu punt de partida fou el
venerable Büyük Londra Oteli al barri
de Beyoglu, el punt mes europeu de
Turquia, just a les portes d'un món
contradictori, ple de vida i seductor.

Enmig d'un Japó devastat per la guerra
on la corrupció i la violència conviuen
amb la vida, un desconegut roba la
pistola al jove detectiu Murakami. Prest
es comencen a descobrir cadàvers amb
bales provinents de la pistola robada.
Desesperat i avergonyit, Murakami
intenta recuperar l'arma sense èxit fins
que comença a treballar a les ordes de
Sato, un detectiu ja major que coneix
tots els racons dels barris més marginals
de la ciutat. Mesclant magistralment les
estructures del cinema negre de l'escola
nord-americana amb un neorealisme
pròxim a les corrents italianes, Kurosawa
retrata amb mestria l'ambigüitat moral
d'una societat condemnada a patir la
desesperança de la postguerra sota un
futur incert i gris on la delinqüència tan
sols és cosa de supervivents.

Dissabte 24 de març, 19:30 h

Hedwig and the
Angry Inch
John Cameron Mitchell
EEUU, 2001. 93 min.

Dijous 29 de març, 21 h

Queridísimos
verdugos
Basilio Martín Patino
Espanya, 1973. 100 min.

Dissabte 7 d’abril, 19:30 h

El decamerón
Pier Paolo Pasolini
Itàlia, 1971. 106 min.

Dijous 12 d’abril, 21 h

Vint anys
no són res
Joaquim Jordà
Espanya, 2004. 117 min.

Dissabte 21 d’abril, 19:30 h

Cruzando el
puente
Los sonidos de Estambul
Fatih Akin
Alemanya, 2006. 90 min.

Dijous 26 d’abril, 21 h

El perro
rabioso
Akira Kurosawa
Japó, 1949. 122 min.
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Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor

De la mà dels tres botxins existents a
l'Espanya a principis dels setanta,
Patino explorà dins la clandestinitat
una zona particularment obscura de la
Dictadura. Mes enllà de la seva
denúncia contra la pena capital, la
pel·lícula grata la història personal dels
tres protagonistes i dels ajusticiats per
ells al garrot vil. És a les seves històries
on descobrim el retrat atroç d'una
societat on la misèria, la fam i
l'analfabetisme produïren uns monstres
que podien ben bé passar pels padrins
de l'hort de veïnat. El que és tràgic de
les execucions i les seves terribles
circumstàncies contrasta amb la
naturalitat i fredor amb que els
executors donen la seva opinió i
justifiquen el seu treball bevent vi o
menjant en una distesa tertúlia.

ENTRADA GRATUÏTA


