
Dia contra 
la violència 
de gènere

Tran Anh Hung
“Noruwei no mori”
Japó, 2010 (133’) +16 anys
Idioma: japonès

Srdjan Koljevic
“Zena sa slomljenim nosem”
Sèrbia i Alemanya, 2010 (100’) +12 anys
Idioma: serbi

Paolo Virzi
“La prima cosa bella”
Itàlia, 2010 (110’) +7 anys
Idioma: italià

François Ozon
“Potiche” 
França, 2010 (103’) Apta
Idioma: francès

Marcel Rasquin
“Hermano”
Venezuela, 2010 (97’) +12 anys
Idioma: castellà

Sergey Dvortsevoy
“Tulpan” 
Kazajistan, Russia, Alemanya, Polònia, Suïssa i Itàlia, 2008 (100’) Apta
Idiomes: kazakh i rus

Bent Hamer
“Hjem til jul”
Noruega, Suècia i Alemanya, 2010 (85’) +7 anys
Idiomes: norueg, serbi i francès

Ara que tenim vuit anys
 
Comencem aquesta vuitena temporada del “vostre” cinema d’autor amb l’esperit i l’entusiasme 
de sempre per oferir-vos en versió original les pel·lícules més representatives dels autors 
cinematogràfics actuals d’arreu del món. Gràcies a la vostra confiança, podem seguir demostrant 
amb aquestes pel·lícules que el problema del cinema actual no és precisament la manca 
d’idees, sinó tot el contrari.

Els autors fan cinema en condicions difícils, i lluiten contra el cinema convencional i els canvis 
de la indústria. Parlen de la situació de les dones en indrets antagònics, de les contradiccions 
de la societat opulenta, dels problemes d’un jove de Kazajistan per trobar esposa... o que pot 
evocar el passat recent als Estats Units, al Japó o a Itàlia. I poden fer una pel·lícula sobre temes 
de candent actualitat que també podem veure d’una manera diferent als informatius.

Aquesta selecció de tretze pel·lícules ens permet reconèixer els autors autèntics en uns 
moments de constants canvis al cinema de tot el món i, gràcies a ells i a elles, podem seguir 
qualificant-lo com a setè art.

Àngel Comas
Periodista i historiador cinematogràfic

Adaptació del relat autobiogràfic de 
Haruki Murakami, considerat com        
un dels més grans novel·listes 
japonesos del segle XX. És una història 
íntima amb rerefons costumista. 
Curiosament és una història profun-
dament japonesa dirigida per un 
home nascut a Laos.

Una jove viatja en un taxi amb un 
nadó. El vehicle queda atrapat en un 
embús en el pont de Belgrad. 
Abandona el nadó al taxi i es tira del 
pont. Aquest succés canviarà la vida 
de les persones que l’han presenciat. 
L’autor analitza el rol de la dona a 
través d’històries entrecreuades.

Els records d’un professor de literatura 
d’una escola de Milà el porten a 
evocar la seva infantesa als anys 70 i, 
sobretot, a pensar en la seva mare, 
afectada per una malaltia terminal. 
Retorn al cinema italià de sempre. Un 
dels èxits de l’actual cinema d’aquell 
país.

Any 1977. La propietària d’una fàbrica 
de paraigües dirigida pel seu marit es 
troba obligada a assumir el control del 
negoci pel segrest del seu home. De 
sobte s’adona que pot ser molt més 
que un florero (potiche, en francès) 
que vegeta a l’ombra del marit. 
Divertida sàtira feminista.

Dos germans juguen a l’equip de 
futbol d’un barri pobre de Caracas. El 
gran pertany a una banda de 
delinqüents. El petit presencia fets 
violents. Una caçatalents els permet 
fer una prova a un equip important. 
Guardonada als festivals de Moscou, 
l’Havana i la mostra de Lleida.

En acabar el servei militar un jove torna 
a la seva terra, les estepes de Kazajistan, 
on viu la seva família i on només pot 
treballar com a ramader. Es vol casar i en 
aquell indret no hi ha gaires dones. Una 
comèdia insòlita d’un país desconegut, 
que mostra indrets insospitats. Premiada 
a Cannes, Montreal i Gijón.

En una petita ciutat noruega 
s’entrecreuen diversos personatges 
que representen diferents classes 
socials. No és la típica pel·lícula 
nadalenca, sinó tot el contrari. Es basa 
en relats curts de l’escriptor noruec 
Levi Henriksen que descriuen la 
fragilitat de l’ésser humà.

15desembre

Abonament de 44 euros 
per a les 13 pel·lícules 
de setembre a desembre
Aquest es podrà adquirir a les taquilles dels 
Cinemes Sant Cugat abans del 15 de setembre  

Venda d’entrades anticipades :
Telèfon: 902 33 32 31
Internet: www.cinesa.es
Taquilla: de dimarts a diumenge, de 16 a 22.30 h
Av. del Pla del Vinyet, 50 / Av. Torreblanca

Servei d’autobús L8 
Estació FGC Sant Cugat/c. Safareigs-Esade/
av. Torreblanca i viceversa
Fins a les 21.45 h, i 22 h, respectivament
Autobús cada 15 minuts 

27octubre 3novembre 10novembre 

17novembre 24novembre 1desembre 



6octubre 13octubre 20octubre 

15setembre 22setembre 29setembre 

Susanne Bier
“Haevnen” (In a better world)
Dinamarca i Suècia, 2010 (113’) +7 anys
Idiomes: danés, suec, anglès  i àrab

Shirin Neshat
“Women without men” (Zanna bedoone mardan)
Alemanya, França i Àustria, Ucraïna i Marroc, 2009 (95’) +12 anys
Idiomes: persa i anglès

Natalia Smirnoff
“Rompecabezas”  (Puzzle)
Argentina i França, 2009 (88’) Apta
Idioma: castellà

Un metge passa el seu temps entre la 
petita ciutat danesa on viu i el seu 
treball en un camp de refugiats d’Àfrica. 
La seva vida travessa per moments 
difícils: està a punt de separar-se i al seu 
fill li fan bullying a l’escola. Premiada 
amb un Oscar i Globus d’Or a la millor 
pel·lícula estrangera.

Adaptació d’una novel·la de l’iraniana 
Shahrnush Parsipur que retrata el 
paper de la dona a la societat d’aquell 
país. Encreuament d’històries de 
quatre dones amagades durant el 
cop d’estat de 1953. Un film sobre el 
present a través del passat. Guardonat 
al Festival de Venècia.

Una dona, que durant tota la seva 
vida només ha fet de mestressa de 
casa descobreix les seves habilitats 
per als trencaclosques. Això pot fer 
canviar la seva vida en participar en 
un campionat i conèixer gent diferent. 
Un relat que sobre la situació de la 
dona en una societat d’homes.

Safy Nebbou
“L’empreinte de l’ange” 
França, 2008 (105’) Apta
Idioma: francès

Richard J. Lewis
“Barney’s version”  
Canadà i Itàlia, 2010 (132’) +7 anys
Idioma: anglès  

Rob Epstein i Jeffrey Friedman
“Howl”
EUA, 2010 (90’) +12 anys
Idioma: anglès 

Una dona, que acaba de separar-se, va 
a recollir el seu fill a una festa 
d’aniversari i veu una nena d’uns sets 
anys que li recorda la seva filla que           
va morir al moment de néixer. 
Apassionant història, sobre un tema 
d’actualitat a l’estat espanyol, drama 
narrat com si fos un film d’intriga.  

Adaptació de la premiada novel·la de 
Mordecai Richler, sobre un home 
aparentment corrent que té una vida 
extraordinària. Barney dóna la seva 
visió personal de quaranta anys de la 
història del món a través de les seves 
vivències. Gran interpretació de Paul 
Gimatti.

Biografia d’Allen Ginsberg, que el 1957 
es va convertir en el símbol de la 
Contracultura  per la seva obra Howl 
(Udol), considerada obscena pels 
sectors més reaccionaris de San 
Francisco. Els dos directors es 
caracteritzen per la seva obra 
inconformista, independent.
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15setembre
15desembre 2011
Els dijous a les 19.30 i a les 22 h
Cinemes Sant Cugat
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