
UN TAST DE CINEMA I VI

En cada projecció ens visitara un celler que oferirà un tast de vi o cava.

DEL 12 AL 14 D’OCTUBRE DE 

2018

al cinema Rambla de l’Art.

PRIORAT DIVENDRES 12 D’OCTUBRE 2018 

Preu: 7€ Hora: 20:30h

Tast: celler Mas Martinet amb l'assistència de la viticultora 

Sara Pérez

3055 JEAN LEON  DISSABTE 13 D’OCTUBRE 2018

Preu: 7€ Hora: 18:45h

Tast: Caves Carles Andreu.

NUESTRA VIDA EN LA BORGOÑA DIUMENGE 14 D’OCTUBRE 2018 

Preu: 7€ Hora: 18:30h

Tast: Celler Sabaté i Franquet.

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA

manera a Alsàcia com a Borgonya o Bordeus. Tots els productors transmeten el

seu estil. Hi ha una signatura, una noció humana i un autor com en el cinema. A

cada ampolla, hi ha alguna cosa que parla de les persones que hi ha al darrere.

Tots els directors tenim les nostres obsessions que s’endevinen en les nostres obres.

En el meu cas, és cert que la família, la parella o l’amor són temes que

m’obsessionen, per això he de lluitar per no fer sempre la mateixa pel·lícula.

Aquest cop, volia un canvi complet d’escenari i filmar el camp per primera

vegada i anar una mica més enllà estèticament en alguns plans».

LA MÚSICA TEL·LÚRICA

La música va a càrrec de Loïk Dury, que ja ha

treballat en altres obres del director. Aquesta

vegada, una de les originalitats és l’ambient creat

per la utilització del Cristall Baschet, un instrument

format per barretes de vidres unides a uns vibradors

metàl·lics amplificats per una fulla d’acer i uns

cons. Segons el director, el Cristall Baschet és el

que dona identitat al film. «És com un orgue

grandiós sense connotacions religioses, que

transmet un caràcter tel·lúric i a la vegada actual».

També Cédric Klapisch mateix ha escrit, amb la

cantant Camelia Jordana, la cançó «Ce qui nous

lie est là», un dels temes principals

ELS FRANCESOS I EL CINEMA DEL VI

Malgrat que hi ha dues coses que els

francesos s’estimen i es prenen molt

seriosament, el cine i el vi, és una

sorpresa adonar-se que en realitat no

hi ha tantes pel·lícules comercials

ambientades al món dels vins

francesos. Tan sols n’hem trobat dues.

El 2016 tenim Saint Amour, una mena

de Entre copas a la francesa, on un

pare i un fill pagesos fan un viatge per

carreteres inestables d’una regió

vinícola cap a una altra i ja més lluny.

Més lluny, el 2011, Tu seras mon fils, és la

història de les relacions problemàtiques

entre un pare i un fill viticultors.

Així doncs, l’arribada de Nuestra vida

en la Borgoña és una bona notícia tant

pels amants del cinema com pels

interessats en el vi. Aquesta història de

la camaraderia entre germans i les

disputes familiars en un celler de

Borgonya té com a fons unes vistes

precioses i es desenvolupa en el fons

d’unes vistes pintoresques i fiables,

amb el seu ramet d’elements ben

coneguts, presentats amb un acabat

modern.

Boyd van Hoeij

https://www.hollywoodreporter.com



EL DIRECTOR: 

David Fernández de Castro (1969) és realitzador

cinematogràfic, guionista, documentalista i escriptor

fa més de quinze anys que treballa amb

documentals. Ha tractat diversos temes: política,

història, art o sociologia. Els seus treballs s’han pogut

veure a la TV3 o a la televisió estatal. Com a

documentalista, ha participat en obres com

Bicicleta, Cullera, Poma o 3055 Jean Leon.

FILMOGRAFIA 

2008: Herbolarium

2010: El Papus, anatomia d’un atemptat

2012: Operació Impala 

2015: Ajoblanco, crónica en rojo y negro

2016: Priorat

LLIBRES

2001: Monos como Becky, la 

lobotomía como eje de reflexión 

sobre locura

2008: Crónicas ibéricas: tras los 

pasos de George Borrow, 

vendedor de biblias en el siglo 

XIX

SINOPSI
El Priorat havia estat una de les comarques més deprimides de Catalunya on el
vi es venia a granel i la seva gent havia d’emigrar a la ciutat. Els anys 80, cinc
joves pioners, René Barbier, Daphne Glorian, Álvaro Palacios, José Luis Pérez i
Carlos Pastrana, van començar a elaborar vins amb criteris internacionals del
moment. Van revolucionar el mercat i desvelar el potencial de la viticultura del
Priorat.

FITXA TÈCNICA
Director: David Fernández de Castro
Guió: David Fernández de Castro, Santi 
Suárez, Toni Orensanz, Tono Folguera
Fotografia: Ramon Parrado
Música: Audio Network

PARTICIPANTS
RENÉ BARBIER, DAPHNE 

GLORIAN, ÁLVARO PALACIOS, 
CARLES PASTRANA, JOSEP LLUÍS 

PÉREZ, SARA PÉREZ, RICARD 
ROFES, TONI ORENSANZ, 

CHRISTOPHE CANNAAN, ANNA 
FIGUERES.

PARLA EL DIRECTOR

Ens agrada explicar històries

humanes. Al principi, a la gent els hi

va costar entendre que no era un

documental de vi, sinó la història

humana que hi havia darrere d’un

model d’èxit com són els vins de la

zona. Ens agradava molt centrar-nos

en el moment d’inflexió del 79, quan

arriba René Barbier i comença a fer

vins, i involucra amics en el projecte.

També era interessant evidenciar

com s’interrelacionen amb el territori

perquè els prioratins són també

cabdals per aquest èxit; tant la gent

gran que va conservar les vinyes

quan no era rentable fer vi, com les

noves generacions que ja no se’n

van de la comarca i es queden aquí

per a fer-ne de bons. A nosaltres ens

va agradar molt la història humana

que hi ha darrere del model d’èxit

dels vins del Priorat.

Eren uns joves, de fora, era l’any 79 i

la gent de la terra era una mica

escèptica. Però de la mateixa

manera també estaven desitjosos

que els sortís bé, perquè això volia dir

que també era una oportunitat per

ells. Les dues bandes es

necessitaven. Els que van venir de

fora sempre els hi han reconegut el

mèrit i han estat molt agraïts a la

gent gran del Priorat que els hi va

ensenyar a produir vi al territori.

Per a un cineasta és impactant

trobar una zona tan feréstega i tan

dramàtica com el Priorat, per la

dificultat per la muntanya, de la

llicorella, de les vinyes... i per un altre

costat, és sorprenent trobar pobles

petits molt ben conservats. Volíem fer

tot el cicle d’un any d’una verema i

poder reflectir com canvia el

paisatge. Per nosaltres va ser una

delícia, ens va retardar el projecte,

però va ser exquisit poder gravar

periòdicament i descobrir un dels

paisatges més preciosos que conec.

El documental Priorat vol retre

homenatge i reparar un oblit a la

gent gran que va resistir els temps

més durs de la producció del vi al

Priorat. L’any 79 ja estava en

decadència. Quedaven dos cellers

que embotellaven. Tots els mitjans de

comunicació normalment s’han

centrat en els que van arribar, René

Barbier, Álvaro Palacios, etc.



Nosaltres teníem molt clar que era

injust no incloure en aquesta història

d’èxit als veterans que van resistir a

la comarca i que van poder

transmetre els fets. Perquè no

oblidem que si aquesta gent va

poder fer un vi tan excel·lent, va ser

perquè hi va haver persones del

territori que ho van conservar, fins i

tot quan no donava diners.

El model d’èxit de la zona és que

s’ajunten dos coneixements. Hi ha els

prioratins que saben com fer vins i

després hi ha els que van arribar de

fora que no són ben bé vinaters. Són

gent que arriba del món de la

comercialització del vi, però que

tenen moltes ganes de fer-ne el seu

propi. Aquesta gent sap que només

fent un vi car pot ser un model

rendible, perquè no poden competir

amb el preu de vins d’inferior

qualitat. Ells són els que faran un vi

de molta qualitat, però l’han de

cobrar a un preu que en aquella

època, sobretot a Espanya, era

desorbitat. Com que coneixien el

mercat comercial, saben com

aconseguir uns bons vins i que la

gent pagui una quantitat alta.

Aquest és el model d’èxit.

La gent del Priorat ha entès que la

comarca ha de ser sostenible. Amb

tothom que hem parlat per fer el

documental té molt clar que no s’ha

d’aplicar un model industrial per fer

vi, ha de ser una cosa artesanal

realitzada amb molta cura. Fins i tot,

totes les iniciatives de turisme que

existeixen tenen clar que han

d’aplicar un model d’atenció molt

personalitzada i exclusiva a la gent.

No pot ser un model intensiu. Crec

que és un encert. La gent que hi va

s’enamora de l’autenticitat que té la

zona.

Els prioratins són supervivents. No

esperen res de les administracions

locals, saben que s’ho han de fer tot

ells perquè estan molt aïllats, és molt

difícil la comunicació i, com que no

és una comarca molt poblada,

probablement són els últims en els

quals les administracions pensen en

l’àmbit de prioritats. Tenen aquest

caràcter i personalitat tan forta que

també es transmet en els seus vins. Si

beus un vi del Priorat, pràcticament és

com si coneguessis a una persona de la

comarca.

(Adaptat de l’entrevista feta per Maria 

Sabaté a surtdecasa.cat el 07/11/2016)

.

SINOPSI
Ceferino Carrión va abandonar Espanya de polissó en un vaixell de càrrega.
Quan va arribar a Los Angeles, s’anomenava Jean Leon, un home que es
transformava a si mateix constantment. Qui era? Va ser un conductor de taxi
o el cambrer de confiança de Frank Sinatra? Propietari del mític restaurant La
Scala de Beverly Hills o productor de vi al Penedés? La seva vida va ser
pròpia d’un món de ficció i ens ho expliquen Paul Newman, Dennis Hopper,
Angie Dickinson, Robert Wagner, entre d’altres.

FITXA TÈCNICA
Director: Agustí Vila
Guió: Agustí Vila
Música: Ian Briton
Fotografia: Xavier Gil,
David Omedes, Diego
Dussuel

PARTICIPANTS
PAUL NEWMAN, 
DENNIS HOPPER, 
ANGIE DICKINSON, 
ROBERT WAGNER, 
MIGUEL A. TORRES

La misteriosa vida 

de Ceferino Carrión

EL DIRECTOR: 

Agustí Vila (1961) és guionista, director de cine,

realitzador de televisió i dramaturg. La seva primera

obra va ser el curt Ábreme la puerta i després ha

desenvolupat la major part de la seva carrera a la

televisió, tret del seu primer llargmetratge La

mosquitera.

FILMOGRAFIA 

La mosquitera (2010)

3055: Jean Leon (2006)

Pagats per riure (sèrie de televisió) (2001)

Un banco en el parque (1999)

Nova ficció (sèrie de televisió) (1997)

Alícia i el lloro (1997)

Ábreme la puerta (Curt) (1996)



PARLA EL DIRECTOR

He escrit per a la televisió i per al

cinema i una vegada per al teatre.

Diria que escriure és el que més

m’agrada i on em sento més

còmode. Amb la televisió he après

moltes tècniques que després he

pogut aplicar al cinema. No

distingeixo entre escriure i dirigir;

quan m’enfronto a un text, ja

imagino com el dirigiré. Dirigir implica

un aspecte de desgast físic, mobilitat

tècnica i de personal que recorda en

certa manera els moviments militars.

Per això també prefereixo les

escenes íntimes rodades en interiors

amb un equip mínim i, sobretot,

escriure a casa, en silenci, amb una

ampolla d’aigua i amb els dos gats

rodant per l’habitació. Em sento més

lliure escrivint.

El material que utilitzo per escriure

guions neixen de la meva pròpia

experiència, tot i que no són

estrictament autobiogràfics. A La

Mosquitera, la idea inicial partia de

Sant Francesc d’Assís, un personatge

que sempre em va fascinar, i vaig

anar sumant-li aspectes del

personatge històric de Jesucrist i del

príncep Mishkin, protagonista de

L’Idiota de Dostoievski. I Carlos Saura,

el Buñuel de l’etapa mexicana,

Fassbinder i... suposo que moltíssims

altres dels que no sóc conscient.

M’agraden moltíssims directors: Jerry

Lewis, Bresson, Herzog, Bergman,

Visconti, Syberberg, Chaplin, Paul

Morrisey... Per compensar el desànim

del rodatge, treballo un temps abans

amb els actors; aleshores, quan

arriba el moment de filmar les

indicacions, són purament tècniques.

Molt del treball dur i apassionant

amb els actors ja s’ha fet

prèviament. Considero el càsting un

dels aspectes més decisius d’una

pel·lícula. Amb els bons actors no cal

induir-los l’estat de gràcia, sinó que hi

viuen permanentment.

El moment que m’agrada més d’un

projecte és quan s’acaba el

rodatge, quan tens la certesa que no

hi ha hagut cap entrebanc i que

amb el material podràs muntar la

pel·lícula. La fase del muntatge és,

per mi, com a una ocasió de

recuperar la llibertat de l’escriptura,

de salvar coses que semblaven

perdudes en el rodatge, moure les

peces per donar llum a idees que ni

tan sols sospitaven que hi fossin.

Adaptat de l’entrevista feta per

Jorge Fdez. Mayoralas a:

http://www.400films.com/blog/2012/

12/mundo-perdido-8-desenredando-

la-mosquitera-con-agusti-vila

Ángel Ceferino Carrión (1928-1996)

va ser un empresari espanyol,

prototipus de l’anomenat «somni

americà», va fer carrera als Estats

Units. La seva història d’aventures i

superació comença el 1941, quan

l’incendi de la ciutat de Santander

el fa emigrar a Barcelona, on va

treballa de planxista a l’antiga

fàbrica Pegaso. Després va passar a

França on va ser cambrer. El 1948 es

va embarcar com a polissó cap a

Nova York. Va començar a treballar

de rentaplats al Rockefeller Center.

El 1950 es va establir a Hollywood, es

va nacionalitzar americà i va entrar

a treballar al restaurant de Frank

Sinatra i Joe DiMaggio, el Vila Capri,

on va conèixer moltes celebritats i

va adoptar el pseudònim de Jean

Leon. Es va fer amic de James Dean,

amb qui va fundar el Restaurant La

Scala, a Beverly Hills, l’any 1956. El

local es va posar de moda entre les

estrelles de Hollywood i, després de

la mort de Dean, Leon es va quedar

com a únic amfitrió. Jean Leon,

insatisfet amb el vi que servien al seu

restaurant, va decidir elaborar-lo ell

mateix. Després d’un viatge a

França i Espanya, en 1963 va

comprar 150 hectàrees a Torrelavit,

a l’Alt Penedès. Va ser l’introductor a

Espanya de les varietats franceses

de cabernet sauvignon, merlot i

chardonnay. El 1973 van sortir al

mercat les primeres ampolles Jean

Leon, collita de 1969. Era el primer vi

cabernet sauvignon elaborat a

Espanya. El 1976 va obtenir la

denominació d’origen. El vi estava

destinat al mercat americà, però el

1983 va passar a comercialitzar-se a

Espanya. Fumador empedreït, Jean

Leon va emmalaltir de càncer i va

vendre els seus cellers a Miguel A.

Torres Riera, amb la condició que el

seu enòleg, Jaume Rovira, continués

al capdavant. Ell es va dedicar a

viatjar pel món a bord del seu vaixell

La Scala di mare, recalant a

Tailàndia, on projectava obrir un

restaurant de disseny al davant del

mar. La malaltia el va obligar a

retornar a Los Angeles, on va morir,

deixant inconclús el projecte

tailandès. El periodista Sebastián

Moreno va escriure la seva biografia

a Jean León. El rey de Beverly Hills.

El PERSONATGE: JEAN LEÓN



SINOPSI
Jean torna a la Borgonya després de deu
anys. El seu pare ha mort just abans de la
verema. Amb la germana Juliette i el
germà Jérémie hauran de decidir si entre
els quatre es fan càrrec del celler i
maduren personalment com el vi amb el
ritme de les estacions.

FITXA TÈCNICA
Director: Cédric Klapisch
Guió: Cédric Klapisch i Santiago 
Amigorena
Fotografia: Alexis Kavyrchine
Música: Loïk Dury i Christophe Minck

FITXA ARTÍSTICA
PIO MARMAI
ANA GIRARDOT
FRANÇOIS CIVIL
JEAN-MARC ROULOT  
MARÍA VALVERDE

«Aconsegueix transmetre amb

veracitat notable els dos aspectes

essencials del seu relat: l’habitual

conflicte entre germans i la 

influència del paisatge i de la terra

en les vides dels seus habitants». 

EL PAÍS

EL DIRECTOR: 

Conegut per escriure i dirigir

pel·lícules com “Una casa de locos"

(2002), “Las muñecas rusas" (2005),

"París" (2008), i "Nueva vida en Nova

York" (2013), Cédric Klapisch es va

graduar de cinema a la Universitat

París III, va estudiar un màster sobre

Woody Allen i assistir a l'escola de

cinema de la Universitat de Nova

York.

De 1983 a 1985 va treballar en

diferents curtmetratges als Estats

Units, com a operador de càmera

primer i com a director després (

"Un, dos, tres mambo" i "Jack el

mentiroso"). De 1985 a 1988 va

dirigir diverses pel·lícules industrials i

segments documentals per a la

televisió francesa, per a la qual, el

1990, va realitzar un documental

sobre el poble Massai de Kenya.

CINC RAONS PER VEURE LA PEL·LÍCULA I XALAR

Un film de Cédric Klapisch és

sempre un esdeveniment, aquesta

vegada ens parla del destí de tres

germans i una germana que han

de prendre grans decisions després

de la mort del pare. Una immersió

en el món del vi que ens porta

llàgrimes, rialles i fraternitat. L’hem

vist i l’hem assaborit com una copa

de borgonya i ara us explicarem

per què.

L’alquímia perfecta entre Ana

Girardot, Pio Marmaï i François Civil

Per representar Julieta, Jean i

Jérémie, Cédric Klapisch ha buscat

un trio de grans actors. Pio Marmaï

és un germà gran que dona

seguretat malgrat les seves pròpies

incerteses (i sexy, no ho oblidem).

Ana Girardot representa molt bé la

germana petita que ha de trobar

confiança en ella mateixa.

Finalment, François Civil, que ja

havia treballat amb el director en

la sèrie Dix pour cent, és un germà

petit hilarant. A la pantalla, el

resultat hi és, el conjunt ha

funcionat. Es pot veure una

veritable família que s’estimen,

discuteixen i es mantenen units

Actualment compagina la seva

tasca com a cineasta amb

l'ensenyament en escoles de

cinema i universitats com la

Columbia University, el City College

de Nova York, i la School of Visual

Arts, en el marc d'un programa

anomenat En set amb el cinema

francès (On setembre with French

Cinema). També és professor a

l'escola parisenca La Fémis.

Ens riem més d’allò que sentim

més a prop

A diferència d’altres pel·lícules

de Cédric Klapisc,h com Una

casa de locos, el riure no és

constant, aquí té la funció

d’alleujar algunes tensions. Els

germans es troben per un motiu

trist. Per tal d’equilibrar aquest

inici fosc, la pel·lícula de Cédric

Klapisch ofereix algunes escenes

de petar-se de riure: el partit

durant la verema, la

competència de crits amb el

pare o el joc de mímica dels dos

germans.

Un viatge a la Borgonya

Tota la pel·lícula té lloc al celler

que han heretat els germans i la

germana, on el director

aconsegueix fer-nos-hi viatjar

realment. Ens fa sentir com si

estiguéssim allí veient el canvi del

paisatge amb el pas de les

estacions. Aquesta va ser la

primera intenció de Cédric

Klapisch: embarcar a

l’espectador en una evasió cap

a una zona de França.



PARLA EL DIRECTOR

Una pel·lícula sobre la transició cap a l’edat adulta

Hi ha un tema comú en les 12 pel·lícules de Cédric

Klapisch: la transició cap a l’edat adulta. Igual que a

Las muñecas rusas, Le péril jeune o Como en las mejores

familias, els personatges del celler de la Borgonya es

troben en un punt d’inflexió en les seves vides. Tots es

troben davant d’unes opcions que configuraran el seu

futur i els ajudaran a créixer. I, a la vegada, cada

espectador es pot reconèixer en un o altre dels

personatges. Jean ha de decidir si vol recuperar la seva

família per sempre. Juliette ha de tenir confiança en

ella mateixa i reafirmar-se en un món difícil. I Jérémie ha

de trobar el seu lloc en una família aclaparadora.

Un documental apassionant sobre el vi

Hi ha un quart protagonista, que és el vi. La història té

lloc en un celler entre Meursault i Pommard, a la

Borgonya. La pel·lícula segueix el pas de les estacions i

tot això. Això és el que el farà reconciliar amb el seu passat i la seva infància.

I, a més, també hi ha un vi més fort que tots ells i que els uneix. És una mica

màgic. Hi ha coses que no ens atrevim a dir i diem quan hem begut.

Però la pel·lícula ens mostra sobretot com aquests tres evolucionaran i es

convertiran en adults durant aquest any que es trobaran. Es deu a la mort del

seu pare que, de sobte, els porta al capdavant del domini familiar. Però és

especialment John qui fa el paper de catalitzador i qui ajudarà la seva

germana a afirmar la seva autoritat i el seu germà a emancipar-se de la seva

família.

Vaig deixar els actors i després vaig construir la història. Volia treballar amb

Pio Marmai des de feia anys, però vaig haver de trobar el seu germà. Llavors

vaig fer la sèrie del Dix per cent i vaig conèixer a François Civil. Vaig fer

algunes proves amb Pio i després va sorgir alguna cosa forta entre ells. Pel

personatge de la germana, vam veure moltes actrius i Ana Girardot va ser,

de molt, la millor. El guió ha anat evolucionant. En general, primer s’escriu la

història i després ens trobem amb els actors que s’adapten a aquesta història;

llavors, comencem a rodar. Però aquí tot ha estat inspirat pels actors i la

relació que tenien entre ells.

el procés del vi. Cédric Klapisch ha utilitzat tècniques documentals, i el

resultat és impressionant. Si no estàs molt ficat en el tema, surts amb la

impressió molt agradable d’haver après moltes coses sobre aquesta cultura

mil·lenària: la verema, el premsat tradicional, els imperatius meteorològics, els

tractaments químics, etc.

Per totes aquestes raons, per veure a Ana Girardot com parla sense

pronunciar les consonants, per veure François Civil com s’emprenya amb el

sogre oblidant el final de les frases, per riure, per plorar de vegades, ens ha

agradat la pel·lícula. I estem segurs que vosaltres la gaudireu també, com un

bon cru.

Loïse Delacotte (https://www.cosmopolitan.fr)

«El film parla molt sobre el pas del temps i la seva evolució en la natura i la

família. Veiem que la primera canvia durant les estacions, però entenem que,

també en els humans, hi ha temporades i etapes importants. Aquesta és una

de les raons per les quals he volgut rodar durant les quatre estacions, així el

rodatge va durar tot un any en quatre sessions de tres setmanes cadascuna.

El personatge de Jean (Pio Marmaï) s’ha anat per deu anys, sense avisar a la

seva família, el que demostra que té un problema amb les seves arrels, però

quan torni, entén com es vincula molt profund amb la Borgonya, però també

amb el seu germà (François Civil) i la seva germana (Ana Girardot). Volia

tallar els ponts, però sense arribar a fer-ho perquè alguna cosa forta li lliga a

Quan faig una ficció, he de confiar en la

realitat, però el que m’interessa és fer la

realitat poètica. Això no és fàcil, ja que és

més fàcil somiar amb la poesia que ens

allunya de la realitat. Però hi ha un

conjunt d’elements, com ara la

fotografia, la música o la direcció

d’actors que aporten la poesia a la

realitat que ha de ser respectada, tot

apartant-s’hi una mica per intentar elevar

les coses.

Per exemple, una història d’amor, pot ser

molt banal, però s’ha d’intentar fer-la

diferent. És el mateix en una relació entre

dos germans i una germana com aquí:

malgrat que pot ser avorrida en la seva

quotidianitat, l’has de fer atractiva amb

una mica de poesia. És una dosi molt

selectiva com la de l’elaboració del vi.

A més, en fer aquesta pel·lícula, realment

vaig comprendre com treball de

realitzador era molt proper a fer-ho

d’enòleg. Hi ha una activitat complexa

per elaborar el vi i no es fa de la mateixa


