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◗ Ken Russell i la televisió independent

A l’extensa filmografia de Ken Russell hi ha dos 
capítols desconeguts fora del seu país que corres-
ponen a l’abundant producció pensada per al mitjà
televisiu. Nascut a Southampton, l’any 1927, Ken
Russell s’inicià com a actor i ballarí abans de dedi-
car-se a la fotografia i realitzar un parell de curtme-
tratges que li van obrir les portes de la BBC. Allà va
contribuir al programa Monitor (1958-1965), dedicat
a les arts, que va destacar per la invenció d’una nova
manera de fer televisió i  li va donar l’oportunitat
d’entrar al cinema. Durant uns anys va alternar films
de ficció i docudrames televisius, fins que Women
in Love (1969) el va consagrar com artista flambo-
yant. A finals dels anys 70, Russell tornà a la televisió
però no a la BBC sinó a la ITV. Aquí realitzà diversos
programes reflectint una predilecció per la música
que ja havia manifestat a la primera etapa. Ara en
presentem els títols més rellevants, dedicats als
compositors Vaughan Williams, Arnold Bax, Ed-
ward Elgar i Anton Bruckner, a més del seu persona-
líssim autoretrat a A British Picture – Portrait of an
Enfant Terrible, així com Clouds of Glory (en dues
parts, sobre els poetes Wordsworth i Coleridge). El
nostre més sincer agraïment al British Council, sen-
se la col·laboració del qual hauria estat impossible
aquest programa, i en particular a Louise Higham i
Imma Garcia en el seu comiat, tot recordant tots els
projectes conjunts d’a-
quests anys.

Retrats d’artistes
«Crec que és el millor film que he fet mai», ha dit Ken
Russell a la crònica gravada per a l’estrena en DVD de
SONG OF SUMMER (1968), biografia cinematogràfica
de Delius i un dels més de 30 films que va fer per a la
BBC TV entre el 1959 i el 1970 . Actualment, en el caco-
fònic món del cable i el satèl·lit és difícil apreciar, amb
tants canals, l’impacte d’aquests films, tractats com a
esdeveniments fins i tot abans que s’emetessin i provo-
quessin una admiració irresistible i una condemna ab-
soluta per part d’un públic sovint ignorant sobre els
seus temes. Encara que Russell no s’hagués embarcat
mai en una carrera cinematogràfica, la seva invenció
virtual del documental sobre les arts imaginatives i la
«vida de l’artista» el faria tenir un lloc imponent i des-
afiant a les enciclopèdies de la gran pantalla.

Monitor va ser un programa magazine d’art amb força
audiència, presidit pel savi Huw Wheldon que presen-
tava segments cinematogràfics artístics. El seu director
estrella era un John Schlesinger novell, la sortida del
qual va deixar una vacant que Russell, aleshores amb
32 anys, tenia ganes d’ocupar. A Wheldon li va agradar
la imaginació que va veure a l’obra amateur de Russell
AMELIA AND THE ANGEL, i amb una o dues copes de
més va encarregar al jove director, al famós pub d’Ea-
ling Red Lion, que fes un film sobre el poeta John Betje-
man. POET’S LONDON (1959) immediatament va cau-
sar problemes, atès que Wheldon va suprimir una sec-
ció en què Russell va tenir la temeritat de vestir alguns
extres amb roba d’època per dramatitzar la fantasia del
jove Betjeman. La crucial i sovint irritable relació entre
l’obsessiu director i el rigorós productor encara perdura
a la televisió, però Russell va ser afortunat de trobar un
mentor que el va tant amansir com criar.
Russell aviat va poder canviar de temes relativament
poc exigents  a retrats exuberants i enginyosos d’una ge-
neració més jove amb POP GOES THE EASEL (1962), so-
bre quatre artistes pop, i WATCH THE BIRDIE (1963), so-
bre l’airós fotògraf David Hurn. 
Tanmateix, el Russell de la dècada de 1960 encara està
associat sobretot als retrats de compositors famosos,
començant per PROKOFIEV (1961). Malgrat l’absència
gairebé completa de films sobre aquest tema, Wheldon
va restringir el director a recreacions que involucressin
figures vistes des del darrere i mans que tocaven el pia-
no.  L’edició número cent de Monitor va ser la platafor-
ma per a ELGAR (1962), sovint esmentat com el progra-
ma d’art més popular de la història. Aquesta vegada
Wheldon va permetre Russell disposar d’actors que re-
presentessin el compositor i els seus col·legues, amb la
condició que no parlessin. El film es va adaptar en molts
aspectes al model antic de Monitor, amb comentaris
constants de Wheldon recordant-nos la realitat que hi
havia darrere els incidents reconstruïts. Tanmateix, la
llargada excepcional (gairebé una hora) i l’abast emo-
cional del film van tenir un enorme impacte.
Mentre que a ELGAR Russell explotava llocs autèntics a
BELA BARTOK (1964) va mostrar el seu estil imaginatiu
amb la representació de l’escabrós The Miraculous Man-
darinen un apartament buit i deBluebeard’s Castlea l’inte-
rior high-tech de New Zealand House. De nou, sense dià-
legs. Finalment, a THE DEBUSSY FILM (1965) Russell va

trencar la barrera de la dramatització retratant el món del
compositor francès a través d’un film que feia exactament
això. 
En aquesta etapa, els trops de Russell esdevenien molt
clars: afició per un ampli frenesí de mà i canvis desestabilit-
zadors entre la sumptuositat romàntica i la paròdia escan-
dalosa. Tanmateix, era capaç d’adoptar una postura més
reservada si era necessari, com en el seu commovedor i
evocador retrat d’Henri Douanier Rousseau, ALWAYS ON
SUNDAY (1965), rodat amb un estil conscientment naïf. 
En el moment de SONG OF SUMMER Russell ja havia fet un
salt complet a les obres dramàtiques, amb el valent i total-
ment paralitzat Delius interpretat per Max Adrian, perfec-
tament complementat per l’antic ballarí Christopher Gable
en el paper del seu autodegradat amanuense Eric Fenby. Si
Russell considera aquest film juntament amb ISADORA
DUNCAN (1966) la seva millor obra en aquest període, pro-
bablement té raó i també perquè tenia dos testimonis ocu-
lars a l’hora de treballar amb els seus guions: el mateix
Fenby i Sewell Stokes, amic íntim de Duncan. Però el seu
cop de gràcia a aquesta època va ser una altra història.
DANCE OF THE SEVEN VEILS (1970) va ser una mirada cò-
mica als excessos de Richard Strauss. Russell no va tenir
contemplacions a l’hora de criticar l’egocentrisme exage-
rat i l’actitud apolítica del compositor alemany envers els
nazis, amb escenes com les d’un superhome amb un barret
alt de pell d’ós, monges desenfrenades i oficials militars
marxant a pas d’oca. Va ser un film calculat per escandalit-
zar, i que bé ho va fer: la família Strauss va dur la BBC als tri-
bunals i la van prohibir. Va ser el final definitiu de la carrera
de Russell a la BBC. Però quina carrera!

David  Thompson, (Sight & Sound,  juliol de 2007) ◗

Clouds of Glory: The Rime of the Ancient Mariner de

Ken Russell
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Una altra institució important del nostre país, el
Palau de la Música Catalana, celebra enguany el
centenari. La Filmoteca s’afegeix a la celebració,
oferint una selecció de pel·lícules al voltant de la
vida de diferents compositors, o bé on la música
hi juga un paper força rellevant. El cicle finalitza-
rà el dia 24 de març, amb la projecció d’Amadeus
de Milos Forman i la repetició de Tous les matins
du monde. Agraïments: Institut Francès de Barce-
lona i Ministère des affai-
res étrangères (França).

El centenari del Palau de la Música Catalana
El Palau de la Música Catalana va ser construït fa cent
anys en sintonia amb les aspiracions col·lectives d’un
poble i com a conseqüència de les idees més avançades
que dominaven la societat de l’època.
Aquest monument arquitectònic únic, projectat pel ge-
nial arquitecte Lluís Domènech i Montaner per encàrrec
de l’Orfeó Català, va néixer amb aquella genètica ober-
ta i avantguardista que és la clau de la seva trajectòria
cultural, de la seva singular connexió amb els ciutadans
i del seu reconeixement universal.

En les darreres dues dècades, s’ha impulsat l’actualit-
zació a nivell artístic, estructural i patrimonial del Palau
de la Música Catalana de Barcelona. A nivell artístic,
amb la renovació del cor de l’Orfeó Català, la creació del
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (1990) i
de l’Escola Coral de l’Orfeó Català (1999). A nivell es-
tructural, amb la col·laboració entre les administra-
cions públiques i la societat civil en la creació del Con-
sorci del Palau de la Música Catalana (1983), que assu-
mí la gestió i explotació de la Sala de Concerts i
l’administració de l’edifici del Palau de la Música Cata-
lana, i la creació de la Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música (1990), amb la finalitat d’obtenir els recursos
necessaris per al desenvolupament dels col·lectius co-
rals de l’Orfeó Català i l’organització de 150 concerts
anuals al Palau de la Música Catalana, entre els quals
destaquen Palau 100 i Les Escoles al Palau. I a nivell pa-
trimonial, amb la realització de les obres de remodela-
ció i ampliació del Palau que, dirigides per l’arquitecte
Oscar Tusquets, van ser inaugurades l’any 1989, i amb
l’ambiciós projecte «Un Palau per al segle XXI», a fi de
poder inaugurar el 22 d’abril de 2004 l’auditori Petit Pa-
lau i la plaça del Palau.
Cent anys són una espurna en la història de la humani-

tat, en canvi, representen una fita excepcional en la his-
tòria del Palau. És per això que volem que la celebració
d’aquest centenari tingui la participació de tots els es-
taments i tots els segments generacionals de la nostra
societat i que la pluralitat dels actes que el commemo-
ren tinguin un ressò en l’àmbit cultural, artístic i musi-
cal, sense excloure una dimensió lúdica i popular. En re-
sum, volem que la celebració del Centenari sigui una
gran festa per a tothom!

Fèlix Millet
President de l’Orfeó Català 
Palau de la Música Catalana ◗

Avís:
Entre els dies 17 i 24 de març, ambdós inclosos, la
primera sessió començarà a les 17.30 hores.

Tous les matins du monde d’Alain Corneau

Formant part del centenari de la Junta de Museus
de Catalunya, presentem un programa de films en
què un museu juga un paper important a la vida (i
potser fins i tot a la mort) dels personatges i en
què el lloc i el contingut tenen una funció narrati-
va. Agraïments: Filmoteca Española i Video Mer-
cury Films, S.A.

Un «fals» documental. A LAS CAJAS ESPAÑOLAS, Al-
berto Porlan afronta el desafiament de filmar un fals do-
cumental, combinant imatges reals amb altres de recrea-
des. Per crear una continuïtat en la història que acaba per
confondre l’espectador, incapaç de distingir entre reali-
tat i ficció. Diu Porlan: «Jo volia una càmera que hagués
seguit tot el procés, del primer fins a l’últim dia. Volia uti-
litzar aquell material per muntar la pel·lícula que hagués
fet un documentalista de l’època. A LAS CAJAS ESPA-
ÑOLAS és autèntica la part que procedeix del material
d’arxiu. Tu disposes de les imatges d’arxiu existents,
però et falten cromos per completar-ne la col·lecció. En
tens 25 per a un àlbum de 220. Cal reomplir aquests fo-
rats, amb tots els mitjans actuals del cine digital».
Del Prado a les Torres bessones. El llarg setge so-
bre Madrid i la caiguda de nou bombes incendiàries
llançades per la Legió Còndor sobre el Museu del Prado

van encendre el llum d’alarma. Algunes teles despos-
seïdes dels marcs es van guardar a la càmera cuirassa-
da del Banc d’Espanya. Uns dies més tard es descobrí
l’existència d’aigües subterrànies que havien fet malbé
els quadres, els quals van ser curosament restaurats. El
novembre de 1936, quan les tropes franquistes van arri-
bar a les portes de Madrid, el govern va decidir traslla-
dar-se a València. Es va prendre la resolució que el Tre-
sor Nacional havia d’acompanyar al govern. A les Torres
bessones de Serranos, a València, es va procedir a una
laboriosa instal·lació que salvaguardava els tresors ar-
tístics que hi havia dipositats.
Tresor en perpetu tràfic. Quan el govern republicà es
va veure obligat a abandonar València, les històriques
peces van ser repartides entre el castell de Peralada, el
de Figueres i una masia a les immediacions de la fronte-
ra. Ben entrada la nit es requisaren camions per portar
el preciós carregament fins a Perpinyà. El 12 de març de
1939, un tren especial transportava les caixes espanyo-
les fins a Ginebra, on van ser dipositades als soterranis
del palau de la Societat de Nacions. Quan Suïssa i al-
tres nacions van reconèixer el govern de Franco, la Jun-
ta de Defensa del Tresor Artístic, presidida per Timoteo
Pérez Rubio, va perdre la legalitat. Però abans d’entre-
gar las caixes, n’exigiren un inventari. Es va demostrar
que no hi faltava res.

El doble agent Sert. Mentrestant, la propaganda fran-
quista adjudicava al Caudillo tot el mèrit de la recupera-
ció d’aquell gran tresor que havia estat «robat pels ro-
jos». Pérez Rubio, la seva dona Rosa Chacel i altres
companys refusaren la possibilitat de firmar un docu-
ment d’adhesió a Franco i tornar a Madrid per treballar
en la conservació de les obres. Optaren per l’exili. Tam-
bé es va veure desautoritzat el mateix Josep Maria
Sert, muralista de renom internacional, que havia inter-
vingut com a agent doble per a Franco, en l’intent de re-
cuperar tot aquell patrimoni. 

Lluís Bonet Mojica, (La Vanguardia, 10 de novembre de
2004 ) ◗

◗ El cinema va al museu

A linguagem da persuasão de Joaquim Pedro de Andrade

Vertigo d’Alfred Hitchcock

Proper programa: Documentals austríacs contemporanis. El retorn del cinema alemany. Premi Film-Història. Del
pentagrama a la pantalla. El documental del mes. El film del mes. Aula de cinema. 
Propers cicles: Vittorio de Seta. Sílvia Munt. Buster Keaton. Kihachi Okamoto. Documental britànic. 

◗ Del pentagrama a la pantalla

◗ El film del mes
S’inclouen tres projeccions de THX 1138  de Ge-
orge Lucas, el film escollit per al mes de març. ◗

◗ Joaquim Pedro 
de Andrade

Amb la repetició d’algunes pel·lícules de la
quinzena anterior i la incorporació dels films A
linguagem da persuasão i Guerra conjugal que
restaven pendents, finalitza el cicle dedicat a
Joaquim Pedro de Andrade, un dels més repre-
sentatius cineastes de l’anomenat Cinema Novo
brasiler. Agraïments: Alice de Andrade, Filmes
do Serro i Filmes do Tejo. ◗

◗ Record de Michael Kidd
El darrer desembre va morir, als 92 anys, Michael
Kidd, un dels principals coreògrafs de la gran
època del cinema i teatre musical. Havia treba-
llat moltíssim a Broadway, havent guanyat cinc
premis Tony de teatre (per Finian’s Rainbow,
Guys and Dolls, Can-Can, Li’l Abner i Destry Ri-
des Again). Al cinema ha deixat testimoni del seu
talent a films com ara Siempre hace buen tiempo
(com a actor), Ellos y ellas, Siete novias para sie-
te hermanos o Melodías de Broadway 1955 de
Minnelli, film pel qual va crear números antolò-
gics i que ens serveix per retre-li homenatge.
Kidd va rebre un Oscar honorífic l’any 1996. ◗

◗ Les edats del cinema
El 10 de març finalitza el seminari «Les edats del
cinema» organitzat amb els Estudis de Comuni-
cació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públi-
ques de la Universitat Pompeu Fabra. Iván Pintor
oferirà la darrera conferència, anomenada «Ten-
dències contemporànies» a la que seguirà el film
En la ciudad de Sylvia de José Luis Guerin. Re-
cordem que aquesta pel·lícula formava part del
lot de títols escollits pels crítics de la Guía del
Ocio com els millors del 2007, els quals es van
programar a la primera quin-
zena d’aquest any. ◗

Comunicació Audiovisual, Publicitat 
i Relacions Públiques
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17:00
Joaquim Pedro de Andrade:
Macunaíma / Macunaima
Joaquim Pedro de Andrade, 1969. Int.: Grande Ote-
lo, Paulo José. Brasil. VOSE. 105’

Amb l’adaptació de la rapsòdia de Mario de Andra-
de, el film innova l’estètica del Cinema Novo en in-
corporar elements de la chanchada (comèdies po-
pulars del cinema brasiler dels anys 50), mitjançant
l’actuació de Grande Otelo, i també en transfigurar
fets de la vida política que envaeixen el relat èpic de
les aventures de Macunaíma, entre figures  de la
mitologia popular brasilera. Film emblemàtic de les
acaballes de la dècada de 1960, Macunaímaactua-
litza el llegat del modernisme i estableix la tan cer-
cada relació del Cinema Novoamb el gran públic. 

19:00
Les edats del cinema:

Conferència d’Iván Pintor: Tendències contempo-
rànies

19:45
En la ciudad de Sylvia
José Luis Guerin, 2007. Int.: Pilar López de Ayala,
Xavier Lafitte. França-Catalunya. VOSE. 85’

«Un joc de mirades, una obsessió, un rostre femení
que roman a la ment del protagonista i que es con-
verteix en una meta inabastable. Una agulla perdu-
da enmig de la multitud de cares anònimes que es
creuen cada dia a la ciutat. Tan sols unes paraules
recolzen la recerca del jove artista. Guerin prefereix
experimentar amb gestos, mirades i amagatalls del
llenguatge cinematogràfic que converteixin el film
en una experiència estètica plena de poesia i belle-
sa. No manca qui l’ha titllat d’excessivament sòbria
i personal, però almenys Guerin té al seu favor el
risc. Cercar l’originalitat no és fàcil quan tot està in-
ventat, i trencar el conformisme visual i narratiu a
favor de l’experimentació no sempre obté bons re-
sultats, però obre nous camins, i aquí ens trobem a
Guerin» (Edmon Roch - Guía del Ocio).

22:00
Joaquim Pedro de Andrade:
O mestre de Apipucos / El maestro de
Apipucos
Joaquim Pedro de Andrade, 1959. Int.: Gilberto
Freire, Manuel, Bia. Brasil. VOSE. 9’

Amb un guió estructurat sobre textos de Gilberto
Freire, el film documenta la vida diària i el mètode
de treball de l’escriptor i sociòleg a la seva casa d’A-
pipucos.

O padre e a moça / El padre y la mu-
chacha
Joaquim Pedro de Andrade, 1965. Int.: Helena Ig-
nez, Paulo José, Fauzi Arap. Brasil. VOSE. 90’

Les imatges d’una petita població aturada en el
temps es contraposen a l’exaltació lírica de l’a-
mor prohibit entre un mossèn jove i l’única noia
de l’indret. 

17:00
Joaquim Pedro de Andrade:
A linguagem da persuasão / El len-
guaje de la persuasión
Joaquim Pedro de Andrade, 1970. Brasil. VOSE. 10’

Reflexió sobre un món on no existeixen refugis, l’e-
xistència és passiva, i els destins són manipulats
per individus amb habilitats de persuasió mitjan-
çant tècniques de propaganda i màrqueting. 

Guerra conjugal / Guerra conyugal
Joaquim Pedro de Andrade, 1975. Int.: Lima Duarte,
Joffre Soares. Brasil. VOSE. 88’

«Guerra conjugal il·lustra cròniques de psicopato-
logia amorosa a la civilització de coll i corbata, vi-
gent encara a la mitològica i ubiqua ciutat de Curiti-
ba, on abunden les flors de plàstic i els elefants de
ceràmica que poden sorgir en qualsevol moment»
(Joaquim Pedro de Andrade). 
Repetició el dia 13.

19:30
Ken Russell i la televisió independent
Clouds of Glory: William and Dorothy /
Núvols de glòria: William i Dorothy
Ken Russell, 1978. Int.: David Warner, Felicity Ken-
dal. Gran Bretanya. VOSC. 52’. Projecció en 

La història gira al voltant de la relació, profunda i
gairebé incestuosa entre William Wordsworth, un
dels poetes anglesos més importants, i la seva ger-
mana, que va esdevenir la seva musa.

Clouds of Glory: The Rime of the An-
cient Mariner / Núvols de glòria: La
rima del mariner ancià
Ken Russell, 1978. Int.: David Hemmings, David
Warner, Felicity Kendal. Gran Bretanya. VOSC. 52’.
Projecció en 

Un recorregut per l’existència de Samuel T. Colerid-
ge que estableix un paral·lelisme entre la seva vida
i la narrativa de la seva obra més famosa inspirada
per una severa addicció a l’opi i el desig de matar a
la seva dona.
Repetició el dia 14.

Entrada lliure.

22:00
Joaquim Pedro de Andrade:
O poeta do Castelo / El poeta de Cas-
telo
Joaquim Pedro de Andrade, 1959. Brasil. VOSE. 11’

Versos de Manuel Bandeira, llegits pel poeta,
acompanyen i transfiguren els gestos banals de la
seva rutina en el petit apartament que té al centre
de Rio.

Brasília: contradiçôes de uma cidade
nova / Brasilia: contradicciones de
una ciudad nueva
Joaquim Pedro de Andrade, 1967. Brasil. VOSE. 23’

Imatges de Brasília en el seu sisè aniversari i entre-
vistes amb diferents habitants de la capital. Una
pregunta estructura el documental: Una ciutat com-
pletament planejada, creada en nom del desenvo-
lupament nacional i de la democratització de la so-
cietat, podria reproduir les desigualtats i l’opressió
existents en altres regions del país?

Os inconfidentes / Los inconfidentes
Joaquim Pedro de Andrade, 1972. Int.: José Wilker,
Luis Linhares, Paulo César Peréio, Fernando Torres,
Carlos Kroeber. Brasil. VOSE. 76’

Reconstrucció de la «Inconfidència Mineira»
(Conspiració contra la corona portuguesa al Brasil
colonial del segle XVIII) que rebutja les versions
oficials de l’episodi històric. Basat en els Autos
da Devassa (Arxiu oficial dels processos contra
els Inconfidentes), en la poesia de Cecilia Meire-
les i dels Inconfidentes, el film tracta de la postu-
ra dels intel·lectuals davant la pràctica de políti-
ques revolucionàries.

17:00
Aula de cinema:
Forty Guns / Quaranta pistoles
Samuel Fuller, 1957. Int.: Barbara Stanwyck, Barry
Sullivan, Dean Jagger. EUA. VOSC. 79’

«El film és una temptativa de fer un westernhonest:
l’heroi no s’enfronta als bandits si no és amb la pro-
tecció de dos o tres rifles, ni els herois ni els traïdors
munten a cavall, l’heroi dispara contra la dona que
estima i els bandits són mostrats d’una forma rea-
lista: són delinqüents juvenils que disparen a l’es-
quena. És un film sobre la bogeria i la fi del món; la fi
d’un cert món, el dels pistolers. També és una parà-
bola que parla de la necessitat de tenir un caràcter
immens per saber perdonar. La dona, aquí, és més
gran i més noble que l’home» (Samuel Fuller).

19:30
Ken Russell i la televisió independent:
Vaughan Williams. A Symphonic Por-
trait / Vaughan Williams. Un retrat
simfònic
Ken Russell, 1984. Int.: Ken Russell, Molly Russell.
Gran Bretanya. VOSC. 60’. Projecció en 

La vida i l’obra del compositor Ralph Vaughan Wi-
lliams, amb il·lustracions i comentaris de la seva ví-
dua Ursula i una atenció particular a les seves nou
simfonies. Per tal d’evitar el problema dramàtic de
narrar la vida tranquil·la sense incidents d’aquest
compositor, Russell enfoca el tema des de diferents
angles. 

The Secret Life of Arnold Bax / La vida
secreta d’Arnold Bax
Ken Russell, 1992. Int.: Ken Russell, Glenda Jack-
son, Melissa Docker. Gran Bretanya. VOSC. 60’.
Projecció en

La dramatització de Russell de la vida de Bax se
centra en la crisi que pateix el compositor (interpre-
tat pel mateix Russell) quan es debat entre la lleial-
tat a la seva amant de sempre, la pianista Harriet
Cohen (Glenda Jackson en la seva última interpre-
tació abans de dedicar-se a la política), i el seu 
desig per reviure un idil·li de joventut.
Repetició el dia 15. 

Entrada lliure.

22:00
Joaquim Pedro de Andrade:
Couro de gato / Cuero de gato
Joaquim Pedro de Andrade, 1960. Int.: Francisco de
Assis, Riva Nimitz. Brasil. VOSE. 13’

A la vigília del carnaval, nens d’una favela roben
gats per a fabricants de tamborets. Exercici de rea-
lisme líric, síntesi entre ficció i documental, el film
narra l’afecte d’un nen per un gat d’Angora i el seu
dilema a l’haver-se’l de vendre. 

Vereda tropical / Vereda tropical
Joaquim Pedro de Andrade, 1977. Int.: Cláudio Ca-
valcanti, Cristina Aché. Brasil. VOSE. 24’

«Crònica d’una tara gentil, trobada lírica entre els
viaranys escapistes de Paquetà, verbalització ima-
gètica i exposició vergonyosament impúdica de les
fantasies eròtiques, Vereda tropical conté la reve-
lació de la vocació genital de les fruites, la intel·li-
gència de les noies en flor, el gust per la vida i la
suma poètica de Carlos Galhardo. Educatiu i lliber-
tari» (Joaquim Pedro de Andrade).

O Aleijadinho / O Aleijadinho
Joaquim Pedro de Andrade, 1978. Brasil. VOSE. 24’

Documental sobre la vida i l’obra d’Antônio Francis-
co Lisboa, O Aleijadinho (L’esguerradet). 

17:00
Joaquim Pedro de Andrade:
O homem do Pau-Brasil / El hombre
del Palo Brasil
Joaquim Pedro de Andrade, 1981. Int.: Ítala Nandi,
Flávio Galvâo. Brasil. VOSE. 102’

«Comèdia, deliri rigorós de la vida, passió i obra de
l’escriptor revolucionari i modernista Oswald de
Andrade, representat simultàniament per un actor i
una actriu, Flavio Galvâo i Ítala Nandi. Els dos Os-
walds comparteixen amb Juliana Carneiro da Cun-
ha, Regina Duarte, Cristina Aché, Dina Sfat i Dora
Pellegrino els mateixos llits i idees, fins que aques-
tes els separen. Al ser devorat l’Oswald-mascle per
l’Oswald-femella, es produeix la creació de la
«dona del pal Brasil», líder de la revolució que ins-
tal·larà el matriarcat antropòfag com a règim polític
del país» (Joaquim Pedro de Andrade).

19:30
A British Picture: Portrait of an Enfant
Terrible / Un film britànic: retrat d’un
enfant terrible
Ken Russell, 1989. Int.: Rupert Russell, Molly Rus-
sell, Melvyn Bragg, Ken Russell, Victoria Russell.
Gran Bretanya. VOSC. 54’. Projecció en 

El film, protagonitzat pel fill de tres anys del cineas-
ta (que interpreta el personatge del seu pare), recull
la trajectòria vital i artística de l’iconoclasta director
de Tommy. 
Repetició el dia 16.

Entrada lliure.

22:00
Joaquim Pedro de Andrade:
A linguagem da persuasão / El len-
guaje de la persuasión
Joaquim Pedro de Andrade, 1970. Brasil. VOSE. 10’

Guerra conjugal / Guerra conyugal
Joaquim Pedro de Andrade, 1975. Int.: Lima Duarte,
Joffre Soares. Brasil. VOSE. 88’

Vegeu el comentari del dia 11.

17:00
Ken Russell i la televisió independent:
Clouds of Glory: William and Dorothy /
Núvols de glòria: William i Dorothy
Ken Russell, 1978. Int.: David Warner, Felicity Ken-
dal. Gran Bretanya. VOSC. 52’. Projecció en 

Clouds of Glory: The Rime of the An-
cient Mariner / Núvols de glòria: La
rima del mariner ancià
Ken Russell, 1978. Int.: David Hemmings, David
Warner, Felicity Kendal. Gran Bretanya. VOSC. 52’.
Projecció en 

Vegeu el comentari del dia 11.

Entrada lliure.

19:30
Ken Russell i la televisió independent:
The Strange Affliction of Anton Bruckner /
L’estranya aflicció d’Anton Bruckner
Ken Russell, 1990. Int.: Peter Mackriel, Catherine
Neilson, Carsten Norgaard. Gran Bretanya. VOSC.
50’. Projecció en

En The Strange Affliction of AntonBruckner  Russell
tracta l’obsessió amb els números del conegut
compositor i organista austríac (1824-1896), a qui
una crisi nerviosa el portà a comptar incessantment
tot allò que l’envoltava i seguidament a ser internat
a un sanatori. 

Elgar: Fantasy of a Composer on a
Bicycle / Elgar: la fantasia d’un com-
positor a dalt d’una bicicleta
Ken Russell, 2002. Gran Bretanya. VOSC. 50’. Pro-
jecció en 

Russell, que ja s’havia interessat per la vida del
compositor Edward Elgar l’any 1962 en un film per
la sèrie Monitor de la BBC, se centra aquesta vega-
da en un passatge més episòdic (els arranjaments
sobre les Variacions Enigma), i atorga un major èm-
fasi a les claus romàntiques del compositor.
Repetició el dia 15.

Entrada lliure.

22:00
El film del mes:
THX 1138 / THX 1138
George Lucas, 1971. Int.: Robert Duvall, Donald Ple-
asence,  Maggie McOmie. EUA. VOSE. 88’

Al món THX 1138, el món ha evolucionat fins al punt
de crear societats subterrànies on tot es controla.
Per mantenir aquest sistema, els habitants de les
ciutats s’administren fortes dosis de sedants, que
compleixen, al mateix temps, la funció d’inhibidors
de la conducta i catalitzadors per aconseguir una
major concentració a l’hora de desenvolupar tre-
balls delicats. En aquesta societat, l’economia és la
base que ho mou tot, incitant els ciutadans a treba-
llar i consumir durant tota la vida. El mateix Estat es
converteix en una religió, personificada per Om. Tot
aquell que en surti o serveixi d’impediment al motor
d’aquesta societat serà acusat d’immoral; fins i tot
l’amor.  
Repeticions els dies 15 i 18.

17:00
Ken Russell i la televisió independent:
The Strange Affliction of Anton
Bruckner / L’estranya aflicció d’An-
ton Bruckner
Ken Russell, 1990. Int.: Peter Mackriel, Catherine
Neilson, Carsten Norgaard. Gran Bretanya. VOSC.
50’. Projecció en 

Elgar: Fantasy of a Composer on a
Bicycle / Elgar: la fantasia d’un
compositor a dalt d’una bicicleta
Ken Russell, 2002. Gran Bretanya. VOSC. 50’. Pro-
jecció en 

Vegeu el comentari del dia 14.

Entrada lliure.

19:30
El film del mes:
THX 1138 / THX 1138
George Lucas, 1971. Int.: Robert Duvall, Donald
Pleasence,  Maggie McOmie. EUA. VOSE. 88’

Vegeu el comentari del dia 14.

22:00
Ken Russell i la televisió independent:
Vaughan Williams. A Symphonic 
Portrait / Vaughan Williams. Un retrat
simfònic
Ken Russell, 1984. Int.: Ken Russell, Molly Russell.
Gran Bretanya. VOSC. 60’ Projecció en 

The Secret Life of Arnold Bax / La
vida secreta d’Arnold Bax
Ken Russell, 1992. Int.: Ken Russell, Glenda Jack-
son, Melissa Docker, Kenneth Colley, Maurice
Bush, Maureen Murray. Gran Bretanya. VOSC. 60’.
Projecció en 

Vegeu el comentari del dia 12.

Entrada lliure.

17:00
Sessió infantil / El cinema va al museu:
Curious George / Jordi, el curiós
Matthew O’Callaghan, 2006. EUA. VC. 91’

Ted, un guia del museu Bloomsberry, rep la mala no-
tícia del seu tancament per falta de públic. La única
solució per posar-hi remei seria trobar l’altar perdut
de la tribu africana Zagawa. Amb aquest objectiu
Ted viatja a l’Àfrica per trobar la relíquia. Allí coneix
el mico Jordi, un animal encantador que n’esdevin-
drà el millor amic.

19:30
Record de Michael Kidd:
The Band Wagon / Melodías de
Broadway 1955
Vincente Minnelli, 1953. Int.: Fred Astaire, Cyd Cha-
risse, Oscar Levant, Nanette Fabray, Jack Bucha-
nan, James Mitchell, Robert Gist. EUA. VOSE. 111’

Una parella d’autors teatrals (transposició del tàn-
dem de guionistes del film, Betty Comden i Adolph
Green) vol muntar un musical que serveixi per al re-
torn a Broadway d’una antiga figura del musical. A
les mans d’un director pedant i incompetent, el pro-
jecte s’ensorra, però ressorgeix com una antològica
revista amb el títol originari del film. És un emocio-
nant homenatge al món del teatre i un film rodat en
estat de gràcia, amb una sensacional coreografia
de Michael Kidd, que aquí es va revelar com un dels
més dotats i inventius de la professió.

22:00
Ken Russell i la televisió independent:
A British Picture: Portrait of an En-
fant Terrible / Un film britànic: re-
trat d’un enfant terrible
Ken Russell, 1989. Int.: Rupert Russell, Molly Rus-
sell, Melvyn Bragg, Ken Russell, Victoria Russell.
Gran Bretanya. VOSC. 54’. Projecció en 

Vegeu el comentari del dia 13.

Entrada lliure.
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17:30
El cinema va al museu:
Las cajas españolas
Alberto Porlan, 2004. Int.: Ramón Linaza, Manuel
Barceló, Vicente Garrido, Cristina Ribera, José Bra-
vo, Mónica Rey. Espanya. VE. 97’

Durant la Guerra Civil Espanyola, el govern republi-
cà va crear la Junta de Defensa del Tresor Artístic,
amb l’objectiu de preservar les obres del Museu del
Prado i altres institucions i evitar que fossin destruï-
des en el transcurs de la lluita. La pel·lícula recons-
trueix les vicissituds i el recorregut d’aquelles obres
d’art, des que van ser empaquetades en un total de
1.868 caixes fins l’arribada a Ginebra. Allí es va cre-
ar un Comitè Internacional per al Salvament del Tre-
sor Espanyol, i es van custodiar les caixes fins al seu
retorn a Espanya, el  9 de setembre de 1939. És un
fals documental sobre uns fets autèntics que esde-
vé apassionant.

19:30
Del pentagrama a la pantalla:
Testimony / Testimoni
Tony Palmer, 1987. Int.: Ben Kingsley, Sherry Bai-
nes, Magdalen Asquith, Mark Asquith, Terence
Rigby, Ronald Pickup, John Shrapnel, Robert Rey-
nolds, Vernon Dobtcheff. Gran Bretanya. VOSC.
157’. Projecció en 

Basada en les controvertides memòries de Xosta-
kòvitx, publicades per Solomon Volkov, un amic del
compositor, el film descriu la vida de l’artista rus
amb relació al comunisme i la repressió constant a
què el va sotmetre Stalin, qui, a més de vigilar de
ben a prop el seu art, i de dir-li quin tipus de música
havia i no havia de compondre, el va denigrar i hu-
miliar públicament.

22:30
Del pentagrama a la pantalla:
Debussy / Debussy
Philippe Terrail, 1998. França. VOSC. 26’ Projecció
en 

Documental que articula la vida i l’obra musical de
Debussy utilitzant imatges d’arxius. El músic fran-
cès inaugura la música del segle XX polvoritzant les
regles simfòniques establertes. En les seves prime-
res obres per a piano, Debussy, a diferència dels ro-
màntics, no busca pas esprémer els sentiments,
sinó la fantasia i el somni, inspirat pels poemes de
Verlaine.

Le manuscrit disparu / El manuscrito
desaparecido
Gérald Caillat, 2004. França. VOSE. 52’. Projecció
en 

El 10 de febrer de 1881 té lloc a l’Òpera còmica de
París la primera representació dels Contes de Hoff-
mann. Offenbach, que havia consagrat prop de dos
anys a la seva obra més ambiciosa, va morir uns
mesos abans d’acabar la seva creació, el 5 d’octu-
bre de 1880. Des d’aleshores i al llarg dels anys, el
manuscrit serà transformat poc a poc, retallat, ro-
bat, falsificat, desapareix i reapareix en diverses
ocasions i diferents punts del planeta. Aquest do-
cumental és una mena de thriller musical, una in-
vestigació de París a Nova York i de Mayence a la
Borgonya, on es demana a totes les parts implica-
des (presumptes hereus, editors, musicòlegs, di-
rectors d’òpera, directors d’orquestra, etc.) les se-
ves explicacions i interpretacions dels fets per ser
confrontades després. 

17:30
El film del mes:
THX 1138 / THX 1138
George Lucas, 1971. Int.: Robert Duvall, Donald
Pleasence,  Maggie McOmie. EUA. VOSE. 88’

Vegeu el comentari del dia 14.

19:30
El cinema va al museu:
La hora de los valientes
Antonio Mercero, 1998. Int.: Gabino Diego, Leonor
Watling, Adriana Ozores, Luis Cuenca, Héctor Colo-
mé, Javier González, Josep Maria Pou. Espanya.
VE. 112’

El novembre de 1936, el president Azaña va orde-
nar l’evacuació dels quadres del Museu del Pra-
do per evitar-ne la destrucció durant els bombar-
deigs que va patir la capital durant la Guerra Ci-
vil. El film mostra els problemes d’un vigilant del
museu que troba un autoretrat de Goya, el qual
guardarà amb cura per evitar la seva destrucció,
fins el final de la guerra.

22:00
Del pentagrama a la pantalla:
Trois études pour piano de György Li-
geti / Tres estudios para piano de

György Ligeti
Élisabeth Coronel, Arnaud Mezamat, 1985. França.
VOSE. 26’. Projecció en 

Un home sorprenent, Ligeti, juga amb el seu pianis-
ta, atès el virtuosisme de les seves obres, amb
l’oient perquè li para trampes (il·lusions sonores) i
amb ell mateix, atès un mode de referències molt
personal. Aquestes partitures inevitables del piano
modern, presentades per György Ligeti i Pierre-Lau-
rent Aimard, són interpretades en un entorn visual
on es conjuga l’il·lusió amb el fet d’escoltar.

Henri Dutilleux, à portée de voix /
Henri Dutilleux, al alcance de la voz
Michel van Zele, 2004. França. VOSE. 52’. Projecció
en 

El músic francès ens convida a penetrar en el cor del
seu procés creatiu a través de la composició de la
peça vocal Correspondances. La literatura i, en es-
pecial, l’univers de Baudelaire, emergeix com la
principal influència de Dutillieux mentre l’obra
avança. El film ha obtingut el premi Música del fes-
tival de film d’art de la UNESCO.

17:30
Del pentagrama a la pantalla:
England, My England  / Inglaterra, mi
Inglaterra
Tony Palmer, 1995. Int.: Michael Ball, Simon Callow,
Rebecca Front, Lucy Speed, Letitia Dean, Nina
Young, Robert Stephens. Gran Bretanya. VOSE.
153’. Projecció en 

Film sobre la vida de Henry Purcell, considerat el mi-
llor compositor britànic de la història. La vida de
Purcell, que va generar un estil propi anglès de mú-
sica barroca incorporant elements estilístics fran-
cesos i italians, abraça la Restauració, l’incendi de
Londres, la rebel·lió de Monmouth i la Revolució de
1688. Des de la seva infància fins la seva mort va
estar molt unit a la cort monàrquica dels Stuart i fou
testimoni de moments transcendentals que van ser
claus en la seva vida i obra. Amb guió de John Os-
borne i Charles Wood.

20:15
Del pentagrama a la pantalla:
Georges Brassens, je suis de la mau-
vaise herbe/ Georges Brassens, sóc
mala peça
Alain Poulanges, Guillaume Vincent, 2001. França.
VOSC. 80’. Projecció en

El documental ens convida a una trobada íntima
amb Georges Brassens en el seu oasi del districte
14 de París, el carreró Florimond, on va dipositar l’a-
fecte en una família pintoresca, amistosa i càlida.
L’home, ocult darrere de la seva obra magistral, 
se’ns descobreix gràcies a sorprenents extractes
d’arxius i pel·lícules privades de la família. El mun-
tatge, entre seqüències curosament escollides de
les entrevistes de Brassens i cançons, explica una
vida inspirada pels mots i les notes, el gust per la
poesia, l’amistat i les idees refractàries.

22:00
El cinema va al museu:
The Mummy / La mòmia
Karl Freund, 1932. Int.: Boris Karloff, Zita Johann,
David Manners, Arthur Byron, Edward Van Sloan,
Bramwell Fletcher, Kathryn Byron, Noble Johnson,
Leonard Mudie. EUA. VOSC. 75’

Una variant del gothic feeling, però desviat cap a la
passió per l’exotisme que la descoberta de la tom-
ba de Tutankamon havia posat de moda. En aquesta
ocasió el film trencava un motlle ja que, més que un
film terrorífic en el sentit usual, era una bonica his-
tòria d’amor transcendit més enllà de la mort. Bona
part de l’acció transcorre al Museu d’Art Faraònic
del Caire, on l’expedició d’arqueòlegs del Museu
Britànic estudia el sepulcre del sacerdot Im-Ho-Tep,
enterrat viu.

17:30
Del pentagrama a la pantalla:
Death in Venice / Muerte en Venecia
Luchino Visconti, 1971. Int.: Dirk Bogarde, Björn An-
dresen, Silvana Mangano, Marisa Berenson, Ro-
molo Valli, Carole André, Mark Burns, Franco Fabri-
zi. Itàlia-França. VOSE. 130’

La novel·la de Thomas Mann, la decadència d’una
ciutat esplendorosa, Venècia; la música de Mahler i
l’home-compositor a la recerca de la bellesa abso-
luta, que troba en els darrers fulgors de la vida, tot
contemplat sota la mirada delicada d’un artista
irrepetible; un conjunt de factors que té com a resul-
tat una obra mestra total.
Repetició el dia 22.

20:00
El cinema va al museu:
Thorvaldsen / Thorvaldsen
Carl Theodor Dreyer, 1949. Dinamarca. VOSC. 10’

Un curtmetratge de caràcter documental sobre l’o-
bra d’un dels més famosos escultors danesos. La
càmera recorre les sales del museu danès que acull
la seva obra.

The Hermitage Dwellers / Viure a l’Er-
mitage
Aliona Van der Horst, 2003. Països Baixos. VOSC.
73’. Projecció en Hard-disk.

Una visita inusual al famós museu de l’Ermitage a
Sant Petersburg guiada per alguns dels seus treba-
lladors: una varietat de personatges lligats de ma-
nera inextricable al museu i a la seva història. El do-
cumental és un tresor d’anècdotes d’aquestes per-
sones que han viscut al museu gran part de les
seves vides emmarcades dins la història de la Rús-
sia del segle XX. Precisament, una història que ha
quedat reflectida a través del seu patrimoni artístic
dins les parets del museu, les quals han esdevingut,
al mateix temps, fortalesa i refugi dels diferents es-
deveniments que se succeïen al país. Tots els treba-
lladors tenen raons personals per considerar que el
palau de Caterina la Gran és casa seva.

22:00
Del pentagrama a la pantalla:
Mein name ist Bach / Mi nombre es
Bach
Dominique de Rivaz, 2003. Int.: Vadim Glowna, Jür-
gen Vogel, Anatole Taubman, Paul Herwig, Karoli-
ne Herfurth, Antje Westermann, Detlev Buch. Suïs-
sa-França-Alemanya. VOSE. 97’. Projecció en 

Johann Sebastian Bach i Friedrich II de Prússia es
van trobar a Postdam el maig de 1747. El monarca
era un gran amant de la música i admirador del vell
mestre; Bach, que en aquest moment tenia 65 anys,
havia realitzat un llarg viatge des de Leizpig per as-
sistir al bateig del seu primer nét. La trobada va
moure dos móns que van xocar entre si, provocant
uns contrapunts increïbles de sentiments diversos:
admiració, enveja, esperança i decepció.

17:30
El cinema va al museu:
Dopo mezzanotte / Dopo mezzanotte
(Después de medianoche)
Davide Ferrario, 2004. Int.: Giorgio Pasotti, Frances-
ca Inaudí, Fabio Troiano, Francesca Picozza, Pietro
Eandi. Itàlia. VOSE. 92’

Martino és un jove callat i solitari. Treballa com a vi-
gilant nocturn al Museu de Cinema de Torí on pot
gaudir de la seva gran passió pel cinema. Una nit
coneix Amanda, una noia que, fugint de la policia,
entra en el peculiar univers de Martino. 

19:30
Del pentagrama a la pantalla:
Copying Beethoven / Copying Bee-
thoven
Agnieszka Holland, 2006. Int.: Diane Kruger, Ed Ha-
rris, Ralph Riach, Matyelok Gibbs, Bill Stewart, An-
gus Barnett, Viktoria Dihen, Phyllida Law, Matthew
Goode. Hongria-EUA-Alemanya. VOSE. 104’

Anna Holtz, de 23 anys, és una aspirant a composi-
tora amb pocs mitjans que intenta trobar inspiració
i prosperar a la capital mundial de la música, Viena.
Anna, que estudia al conservatori de música, té una
recomanació per treballar a una reconeguda edito-
rial i, després d’una sèrie d’esdeveniments inespe-
rats, s’ho manega per aconseguir l’oportunitat de
treballar al costat de l’artista viu més gran: Ludwig
van Beethoven. Quan, improvisadament, l’escèptic
Beethoven la posa a prova, Anna demostra la seva
capacitat per a la música. El mestre decideix accep-
tar-la com a copista, amb la qual cosa començarà
una extraordinària relació que canviarà la vida de
tots dos.
Repetició el dia 22.

21:45
El cinema va al museu:
Vertigo / Vértigo
Alfred Hitchcock, 1958. Int.: James Stewart, Kim
Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones, Tom Hel-
more, Raymond Bailey, Ellen Corby, Lee Patrick.
EUA. VOSE. 129’

Intensa, tràgica i, sobretot, bellíssima història d’a-
mor que esdevé una recerca desesperada de la per-
sona estimada, fins i tot entre els morts, com deia el
títol castellà d’aquesta obra mestra indiscutible. El
que segurament és potser la combinació més per-
fecta de romanticisme i suspens de la història del
cinema. Una de les escenes clau és la del museu de
la Legió d’Honor de San Francisco, on Scottie (Ste-
wart) observa a Madeleine que contempla absorta
el quadre Portrait of Carlota (quadre fictici, que no
es troba a l’esmentat museu), mentre que l’espec-
tador els segueix a ambdós en un dels millors
exemples de pulsió escòpica hitchcockiana.

17:30
Del pentagrama a la pantalla:
Copying Beethoven / Copying Bee-
thoven
Agnieszka Holland, 2006. Int.: Diane Kruger, Ed Ha-
rris, Ralph Riach, Matyelok Gibbs, Bill Stewart, An-
gus Barnett, Viktoria Dihen, Phyllida Law, Matthew
Goode. Hongria-EUA-Alemanya. VOSE. 104’

Vegeu el comentari del dia 21.

19:30
El cinema va al museu:
Russkij Kovcheg / El arca rusa
Alexandr Sokurov, 2002. Int.: Sergei Dreiden, Mari-
ya Kuznetsova, Leonid Mozgovoy, Mikhail Pio-
trovsky, David Giorgobiani, Aleksandr Chaban,
Maksim Sergeyev, Yuliy Zhurin, Natalia Nikulenko,
Yelena Rufanova, Yelena Spiridonova. Rússia-Ale-
manya. VOSE. 99’

«Dos mil actors; tres-cents anys de la història de
Rússia; trenta-tres sales de l’Ermitage, tres orques-
tres i 99 minuts. En un sol pla-seqüència! L’experi-
ment més brillant de l’any: filmada en continuïtat
en aquell únic pla, enlluerna més per la seva poèti-
ca que per la seva tècnica, amb aquell repàs a la his-
tòria en què transcorre un gran sopar. Es va estrenar
gairebé de puntetes i ha estat el referent quasi si-
barític i elitista de l’any» (Edmon Roch).

21:45
Del pentagrama a la pantalla:
Death in Venice / Muerte en Venecia
Luchino Visconti, 1971. Int.: Dirk Bogarde, Björn An-
dresen, Silvana Mangano, Marisa Berenson, Ro-
molo Valli, Carole André, Mark Burns, Franco Fabri-
zi. Itàlia-França. VOSE. 130’

Vegeu el comentari del dia 20.

17:30
Sessió infantil / El cinema va al museu:
Night at the Museum / Noche en el
museo
Shawn Levy, 2006. Int.: Ben Stiller, Carla Gugino,
Dick van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs, Robin
Williams, Jake Cherry. EUA. VE. 111’

Larry Daley s’estrena com a vigilant nocturn de se-
guretat del Museu d’Història Natural de Nova York.
Durant la vigilància de Larry comencen a passar co-
ses extraordinàries: maies, gladiadors romans i va-
quers surten de les exposicions per participar en
batalles èpiques; en la recerca del foc, un neander-
tal encén la seva pròpia exposició; Atila es dedica a
saquejar les exposicions veïnes, mentre que el
tyrannosaurus rex exhibeix el seu poder. Amb tot
aquest caos, l’única persona que pot ajudar Larry és
la figura de cera del president Teddy Roosevelt.

19:30
Del pentagrama a la pantalla:
Tous les matins du monde / Tots els
matins del món
Alain Corneau, 1991. Int.: Jean-Pierre Marielle, 
Gérard Depardieu, Anna Brochet, Guillaume De-
pardieu, Caroline Sihol. França. VOSC.  115’

El film mostra la relació entre dos músics del segle
XVII, Marin Marais i Monsieur de Sainte-Colombe.
El segon representa el vessant més intimista de la
vida d’un músic, mentre que Marais representa
l’esplendor dels ambients de les corts de l’època.
Jordi Savall, mestre com els músics esmentats, de
la viola de gamba, va saber recrear magistralment
l’obra poc coneguda d’ells.
Repetició el dia 24.

22:00
El cinema va al museu:
Viaggio in Italia / Viatge per Itàlia
Roberto Rossellini, 1953. Int.: Ingrid Bergman, 
George Sanders, Leslie Daniels, Natalia Ray, Maria
Mauban, Anna Proclemer, Paul Müller. Itàlia-Fran-
ça. VOSC. 82’

Quan arriben a Nàpols, un matrimoni anglès de
viatge per Itàlia s’enfronta a una crisi conjugal que
els portarà a despullar tots els sentiments. És una
adaptació de la novel·la Duo de Colette, en la qual
Rossellini va bolcar part de la situació que ell vivia
en aquell moment en el seu matrimoni amb Ingrid
Bergman. La inoblidable visita del personatge d’In-
grid Bergman al Museu Arqueològic Nacional de
Nàpols per tal d’evadir-se de la seva turmentosa re-
lació és reveladora de la magistral posada en esce-
na de Rossellini, que establia una relació directa
amb la vivència íntima del personatge, a partir de la
inclusió de temps morts i que féu d’aquest film una
obra clau del cinema modern. Es va estrenar amb el
títol Te querré siempre.
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