CINEMA I MÚSICA ANTIGA
HILARY I JACKIE

Regne Unit, 1998
Director: Anand Tucker
Intèrprets: Emily Watson, Rachel Griffiths,
James Frain, David Morrissey, Charles
Dance, Bill Paterson
Gènere: drama
Durada: 122 minuts
Idioma: anglès
Versió original en anglès
Subtitulada en castellà
Argument: Hilary i Jackie és una pel·lícula anglesa del 1998 que es
basà en l’estremidora biografia de la violoncel·lista Jacqueline du
Pré. Jacqueline és considerada musicalment com a l’hereva de Pau
Casals. La història és presentada en el marc de les relacions amb
la seva germana, Hilary. Dues germanes guiades pels seus pares a
formar el seu talent musical, una en el violoncel i l’altra en la flauta.
La pel·lícula ens mostra el contrast en les seves trajectòries, per
un costat l’èxit i el preu que es paga per ell i per l’altra l’estabilitat
d’una vida familiar convencional. Aporta prou música per atraure
els melòmans i prou contingut narratiu per a ser un estímul per a
la reflexió.

Presentació a càrrec de Rafael Jaén
14 DE FEBRER A LES 20.00 H
ORGANITZA:
WEB: http://shg.entitatsgi.cat/
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SETENA EDICIÓ DEL CICLE

CINEMA I MÚSICA ANTIGA

Chopin, el món de l’òpera i la violoncel·lista Jacqueline du Pré. Aquestes són les tres propostes de la Societat Handeliana per al cicle de
cinema d’aquest any, ja la setena edició, que pretén recuperar films
on la música clàssica hi sigui molt present i poder així gaudir alhora
de bon cinema i bona música. En aquesta ocasió, a més a més, tenim
l’al·licient de veure una pel·lícula inèdita a la nostra ciutat: Impromptu,
on Hugh Grant fa el paper de Chopin. Esperem que aquestes tres
pel·lícules agradin a melòmans i cinèfils per igual.

Preu de les sessions: 5 € (entrada general), 2,5 € (socis de la SHG)

IMPROMPTU | DIJOUS 17 DE GENER
EL CUARTETO | DIJOUS 31 DE GENER
HILARY I JACKIE | DIJOUS 14 DE FEBRER

VII CICLE DE CINEMA I MÚSICA ANTIGA DE GIRONA
IMPROMPTU

EL CUARTETO

Regne Unit, 1991
Director: James Lapine
Intèrprets: Judy Davis, Hugh Grant, Mandy
Patinkin, Bernadette Peters, Julian Sands,
Ralph Brown, Georges Corraface
Gènere: comèdia dramàtica
Durada: 112 minuts
Idioma: anglès

Regne Unit, 2012
Director: Dustin Hoffman
Intèrprets: Maggie Smith, Tom Courtenay,
Billy Connolly, Pauline Collins, Michael
Gambon, Sheridan Smith
Gènere: comèdia dramàtica
Durada: 95 minuts
Idioma: anglès

Versió original en anglès
Subtitulada en castellà

Versió original en anglès
Subtitulada en castellà

Argument: Producció angloamericana inèdita a les nostres pantalles,
on hi podrem veure Hugh Grant interpretant Chopin i Judy Davis
fent de George Sand. Relata la història d’amor entre el tímid i genial
compositor i la transgressora escriptora que utilitzava pseudònim
masculí i es vestia d’home per poder triomfar en un món dominat
per homes. Un retrat del París de l’època, on hi podrem veure també
Franz Liszt i altres artistes coetanis que formaven part del seu cercle
d’amistats. Banda sonora de Chopin (òbviament), Liszt i Beethoven.

Argument: Pel·lícula britànica amb un brillant repartiment, dirigida
per Dustin Hoffman, i centrada en la història de quatre cantants
d’òpera retirats. La música n’és el principal protagonista, amb banda
sonora de Verdi, Haydn, Boccherini, Saint-Saëns, Schubert, Rossini,
Bach i Puccini, entre altres. Tot un homenatge al bel canto a través
d’una comèdia que va rebre bones crítiques, que va ser qualificada
de molt British i de comptar amb grans interpretacions. Va guanyar
diferents guardons al Regne Unit i als Estats Units.

Presentació a càrrec
de Josep Poch i de Tania Komissarova

Presentació a càrrec de Josep Quintanas

17 DE GENER A LES 20.00 H

31 DE GENER A LES 20.00 H

Segueix-nos a

