
1r CICLE: PEL·LÍCULES OBLIDADES QUE FAN 

GRAN EL CINEMA
SINOPSI
Una parella, Frederic i Teri, trenquen la relació quan estan
celebrant el seu cinquè aniversari. Teri acusa Frederic d’avorrit i
poc sensible a la seva necessitat d’aventura i diversió. Els dos
passen una nit amb altres amants i Teri agafa un avió per realitzar
el seu somni d’anar de vacances a Bora Borat. Frederic, però, vol
tornar amb ella.

CORAZONADA – Dijous 30 d’agost a les 20:15h.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Francis Ford 

Coppola

Guió: Armyan Bernstein, 

Francis Ford Coppola 

Música: Tom Waits

Fotografia: Vittorio Storaro,

Ronald V. Garcia

FITXA ARTÍSTICA

PEL·LÍCULA I TERTÚLIA
La tertúlia es farà al acabar la projecció a la 

mateixa sala del cinema.

DIJOUS 16 D’AGOST a 

les 22:15h

1982: Nominada a 

l’Oscar: Millor banda 

sonora o adaptació

musical

HORARIS:

20:15h PROJECCIÓ PEL·LÍCULA

22h  SOPAR I CINEFÓRUM AL RESTAURANT 

L’ESPURNA.   

PREU PROJECCIÓ + SOPAR + CINEFÒRUM = 25€

Es prega reserva prèvia a:  abv@olwynfilms.com o trucant al  977 36 88 38

C/Pau Casals, 39

CAMBRILS 

Tfn. 977 36 31 27

SOPAR DE CINEMA 

Amb SOPAR DE CINEMA al restaurant L’Espurna

«Una cinta extraordinària, arriscada i lírica que parla de 
l’amor, la pèrdua i el retrobament. La banda sonora de Tom 
Waits està a l’altura del romanticisme de Coppola.» Carlos 
Boyero, El Mundo.

«Magistral. Filmada amb tanta passió que es converteix en 
una espiral d’imatges emocionants, l’acompanya la música 
de Tom Waits i uns decorats sorprenents.» M. Á. Palomo, El 
País.

TERI GARR

FREDERIC FORREST

RAUL JULIA

NASTASSJA KINSKI

HARRY DEAN STANTON

ORGANITZA:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICA DEL CAMP DE
TARRAGONA I LES TERRES DEL EBRE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA 
REGIDORIA DE CULTURA DE 
L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

mailto:abv@olwynfilms.com


1r CICLE: PEL·LÍCULES OBLIDADES QUE FAN GRAN EL CINEMA

Encara que ens agrada el cinema actual i és el que ens diverteix i ens fa pensar, de

tant en tant no fa cap mal mirar enrere i recuperar algunes primeres pel·lícules dels grans

directors. Ens poden ajudar a saber on som, a entendre l’evolució del Setè Art i dels seus

creadors.

Són pocs els realitzadors que l’encerten i són recordats per la primera pel·lícula. No

solen perdurar en la memòria cinèfila (algunes excepcions ho confirmen: La Colmena,

Ciudadano Kane, Los cuatrocientos golpes...). L’ofici s’ha d’aprendre, i els primers films

anuncien, en els bons directors, les bones pel·lícules.

Volem inaugurar la temporada cinematogràfica amb un exercici de perspectiva amb

tres films oblidats: dues òperes primes, la de Woody Allen i dels germans Cohen, i una gran

obra de Coppola, incompresa en el seu temps. Són pel·lícules ideals per veure en pantalla

gran en una sala fresqueta en una nit d’agost i xalar. Després de cada sessió, si ens voleu

acompanyar, farem una estona de tertúlia, amb les dues primeres pel·lícules, i clourem el

cicle amb un Sopar de Cine amb la joia oblidada del Coppola.

SINOPSI
Una paròdia de documental que ens mostra la vida d’un
delinqüent incompetent i maldestre que viu en cadena les
situacions més esbojarrades i còmiques que mai ningú hagi
pogut imaginar.

TOMA EL DINERO Y CORRE - 16 d’agost a les 22:15h.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Woody Allen

Guió: Woody Allen, 

Mickey Rose

Música: Marvin Hamlisch

Fotografia: Lester Shorr
Woody Allen Janet Margolin

«Volia per damunt de tot que la meva 

primera pel·lícula fos cómica, era 

l’únic que m’importava Només volia 

sobreviure i crear. La resta m’era 

indiferent, tot estava relacionat amb el 

riure, absolutament tot.» 

WOODY ALLEN

SINOPSI
Marty el propietari d’un bar de nit sospita que la seva dona
Abby té una relació i contracta un detectiu privat que li
porta les proves. El marit furiós vol acabar amb Abby i
l’amant però les coses no són el que semblen i tot s’acaba
per complicar fins al punt de qui control·la la història és qui
menys s’espera.

SANGRE FÁCIL – 23 d’agost a les 22 h.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Joel Coen.

Guió: Ethan Coen

Música: Carter Burwell

Fotografia: Barry Sonnenfeld

John Getz
Frances

McDormand

«Un treball visual, preciosista i dens, que

reinventa els codis del cinema negre en un

relat amb passions desenfrenades, traïcions i

mentides, personatges desesperats i un destí

ineludible que els atraparà a tots. Un exercici

desbordant d’imaginació.» Miguel Ángel

Palomo, El País

«Ningú no pot fer un pel•lícula com aquesta

la primera vegada. No és una qüestió de sort,

anaven per davant del seu temps.» M. Emmet

Walsh (l’actor veterà que fa el personatge del

detectiu Loren Visser).

Dan Hedaya M. Emmet

Walsh

FITXA ARTÍSTICA

LA CRÍTICA HA DIT:

1985: Sundance: Gran Premi del Jurat

1985: Premis Independent Spirit:
Millor director y actor (Walsh).

3 nominacions.


