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Girona
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Cinema Truffaut
Carrer Portal Nou, 7. 972 225 044

Cicle

INGMAR BERGMAN
No caldria aquesta excusa, però el Cinema
Truffaut, a través de la programació de la
Filmoteca de Catalunya i en col·laboració
amb el festival Temporada Alta, aprofita
el centenari del naixement d’Ingmar
Bergman per celebrar un cicle de deu
pel·lícules fonamentals d’aquest cineasta
incommensurable que també va ser un
gran director de teatre. De fet, l’empremta
del teatre batega en el seu cinema, així
com la tradició musical. Bergman va poar
de les pròpies experiències per abordar la
creació artística amb les seves angoixes,
els conflictes de les relacions entre pares
i fills, el desig i la pèrdua de l’amor, el pes
repressiu de la religió i el «silenci» de
Déu, la presència fantasmal dels morts
en l’existència dels vius, la bogeria com
un abisme insondable, l’enigma de la
identitat i el misteri dels rostres o de la
«persona» com a màscara. Tot això, i
més, fa que els seus films, a través del
rigor i de l’exploració formal, continuïn sent un mirall complex de l’experiència humana en el qual ens
podem reflectir i pensar-nos. Un mirall des del qual Bergman, com Harriet Andersson a Sommaren med
Monika (L’estiu amb Monika, 1952), ens interpel·la mirant-nos directament els ulls. El cicle culminarà
amb una sessió extraordinària en què es projectarà la versió íntegra de Fanny och Alexander (Fanny i
Alexander, 1982) que el mateix cineasta suec va definir com a la summa de la seva vida en el cinema.

Imma Merino
Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona

UN VERANO CON MÓNICA / Sommaren med Monika
03/10

20.30 22.30

Suècia, 1953. Intèrprets: Harriet
Andersson, Lars Ekborg
Durada: 97 min.

LA FLAUTA MÁGICA / Trollflöjten
14/11

20.00 22.30

Adaptació televisiva de la famosa
òpera de WA Mozart. El príncep
Tamino s’ha enamorat de la princesa Pamina, però aquesta ha
estat segrestada per Sarastro.
La mare de la princesa, l’incita a
rescatar-la.

Harry Lund, de 19 anys, treballa
en un magatzem de vidre i porcellana. A prop treballa Mònica
en un magatzem de vegetals.
Mònica és una noia de 17 anys
alegre i feliç. Després d’un temps
s’enamoren...
EL SÉPTIMO SELLO / Det sjunde inseglet
10/10

20.30 22.30

Suècia, 1957. Intèrprets: Max von
Sydow, Gunnar Björnstrand
Durada: 96 min.

GRITOS Y SUSURROS/ Viskningar och rop
21/11

20.30 22.30

17/10

Suècia, 1957. Intèrprets: Victor
20.30 22.30 Sjöström, Bibi Andersson
Durada: 90 min.

SONATA DE OTOÑO / Höstsonaten
28/11

20.30 22.30

24/10

20.30 22.30

Suècia, 1961. Intèrprets: Harriet
Andersson, Gunnar Björnstrand
Durada: 91 min.

DE LA VIDA DE LAS MARIONETAS / Aus dem Leben der Marionetten

05/12

20.30 22.30

07/11

20.30 22.30

Alemanya, 1980. Intèrprets: Robert
Atzorn, Martin Benrath
Durada: 104 min.
Peter comet un horrible crim: viola
i escanya a una prostituta. Del cas
s’ocupa el psicoanalista Mogens,
doncs ell ja li havia confessat
a la seva consulta el seu desig
d’assassinar la seva dona.

A l’estiu, un escriptor, sempre
ocupat i distant, passarà uns dies
amb els seus fills, un adolescent i
una jove amb problemes mentals,
que està casada amb un metge
que en té cura amb gran tendresa.
PERSONA / Persona

Alemanya, 1978. Intèrprets: Ingrid
Bergman, Liv Ullmann
Durada: 98 min.
Charlotte és una famosa concertista de piano que ha estat tan
bolcada en la seva carrera que
no ha vist a la seva filla Eva en
set anys. Eva, manté amb la seva
mare una relació d’amor-odi.

El professor Borg, un eminent
metge, ha d’anar a Estocolm per
rebre un homenatge de la seva
universitat. Emprèn el viatge
en cotxe amb la seva nora, que
acaba d’abandonar casa seva i
al seu marit.
COMO EN UN ESPEJO / Såsom i en spegel

Suècia, 1972. Intèrprets: Harriet
Andersson, Liv Ullmann
Durada: 91 min.
Davant la proximitat de la mort d’una
d’elles, tres germanes es reuneixen
a la vella mansió familiar. Un cop
a la casa, comencen a recordar el
passat, i quan la malalta entra en
l’agonia revela la part més fosca de
la seva vida.

Suècia, mitjans del segle XIV. La
Pesta Negra arrasa Europa. Després de deu anys d’inútils combats
en les Croades, el cavaller suec
Antonius Blovk i el seu lleial escuder tornen de Terra Santa, plens
de dubtes.
FRESAS SALVAJES / Smultronstället

Suècia, 1975. Intèrprets: Josef
Kostlinger, Irma Urrila
Durada: 135 min.

FANNY Y ALEXANDER / Fanny och Alexander
Suècia, 1966. Intèrprets: Liv
Ullmann, Bibi Andersson
Durada: 81 min.
Elisabeth, una cèlebre actriu de
teatre, és hospitalitzada després
de perdre la veu durant una representació de “Electra”.

12/12

18.30

Suècia, 1983. Intèrprets: Bertil
Guve, Pernilla Allwin
Durada: 312 min.
Els Ekdahls, la família del jove Alexander i la seva germana Fanny, porten
una vida feliç fins que el pare mor de
manera sobtada.
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