
SOPAR DE CINEMA

Amb l’assistència de la 

seva directora, 

MERITXELL COLELL

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE a les 20:30h

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

reserva a www.rambladelart.com

El sopar i el cinefòrum es realitzaran al 
restaurant L’Espurna de Cambrils

C/Pau Casals, 39 CP: 43850 CAMBRILS

Tfn. 977 36 31 27

PEL·LÍCULA + SOPAR + CINEFÒRUM= 25€

INICI PROJECCIÓ: 20:30H

SOPAR I CINEFÓRUM: 22:15H

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

@ Rambladelart

Segueix-nos a les 
xarxes socials:

PROPERS PASSIS DE 

CON EL VIENTO:

DISSABTE 15 a les 17h

DIUMENGE 16 a les 20:30h

DILLUNS 17 a les 17:30h

DIMARTS 18 a les 21:30

DIMECRES 19 a les 18:30h

DIJOUS 20 a les 21:30h

Descarregat
l’APP del cine!

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

mailto:abv@olwynfilms.com


SINOPSI

Després d'haver viscut a Buenos Aires

durant vint anys, Mónica, ballarina

professional, ha de tornar a Espanya per la

mort del seu pare i ajudar a la mare a

vendre la casa situada en un poblet de

Burgos. Durant la seva estada, haurà de

reconstruir les relacions amb la mare, la

germana i la neboda, i s'enfrontarà als seus

sentiments de dolor per la pèrdua i al

remordiment per haver deixat els pares per

seguir la seva passió per la dansa.

LA PEL·LÍCULA

FITXA TÈCNICA

Guió i direcció: Meritxell Colell

Producció: Carlos Brugueras

Muntatge: Ana Pfaff

Fotografia i càmera: Aurélien Py, 

Julian Elizalde

Disseny de so: Verònica Font, 

Gaspar Scheuer

FITXA ARTÍSTICA

Elena Martín, Concha Canal, Mònica García, Ana Fernández

LA DIRECTORA

Meritxell Collell (1983) és muntadora i

realitzadora. Es va llicenciar en Comunicació

Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i va

completar la seva formació a la Universitat del

Cinema de Buenos Aires. Combina el seu

treball de muntatge i direcció a cavall entre

l'Argentina i Barcelona. Forma part de l'equip

de "Cine en curs" de l'associació "A Bao A Qu",

un projecte internacional de pedagogia del

cinema on treballa amb altres realitzadores

com Carla Simón i Mercedes Álvarez. Va ser escollida per l'Atelier de la

Cinéfondation del Festival de Cannes per a desenvolupar Con el viento. Les

pel·lícules amb què ha participat en l'edició han estat seleccionades a diferents

festivals, com ara Thessaloniki Film Festival, IDFA Amsterdam, Festival Internacional

de Cine de Mar del Plata, DocumentaMadrid, Venta Sur y Al Jazeera International

Documentary Film Festival. Des de 2007, combina la pedagogia del cine amb el

seu treball d'editora i realitzadora. En l'actualitat, està preparant una nova

realització, Duo, seleccionada al mercat de coproducció MIA a Roma..

FILMOGRAFIA

2005: Barcelona-París-Barcelona

2006: Manuscrit a la ciutat

2010: Elogi d'escola

2014: Arquitecturas en silencio

2008: Recordando Buenos Aires

2018: Con el viento (ficció)

2018: Cartas transoceánicas 

2018: Duo (ficció)

(Alguns dels seus documentals es 

poden veure a 

http://www.meritxellcolell.com)

UN PASSEIG TRIOMFAL PELS FESTIVALS MÉS 
IMPORTANTS

Con el viento es va estrenar el febrer

d'aquest any a la Berlinale i des d'aleshores

ha estat seleccionada a més d'una trentena

de festivals, entre ells: Donostia, Seminci,

Guadalajara, Chicago, Japó o Màlaga. En

aquest darrer, va obtenir la Biznaga de Plata

al millor llargmetratge espanyol.

LA CRÍTICA DIU

«La directora prefereix observar –i 

revelar– a dramatitzar o impostar amb

aquesta història d'un grup humà format

per una mare, dues filles i una neta». 

Jordi Costa, El País. 

«Un film de to realista sobre 

l'aprenentatge i el reconeixement; sobre 

com ressituar les nostres vides quan la 

deriva està més present».

El Periódico.



Es pot filmar la realitat de les emocions?

Moltes vegades, potser per una lectura

atropellada de les novel·les del segle XIX,

s'ha identificat realisme per costumisme,

és a dir, l'intent de reproduir els aspectes

tradicionals de la vida d'un grup social a

partir d'un narrador extern. En el cine, en

l'àmbit formal, el narrador seria la

càmera fixa seguint les evolucions dels

actors. No és aquest el realisme del

cinema de la Meritxell Colell ni el de la

seva pel·lícula.

LA REALITAT DE LES EMOCIONS

Con el viento es podria haver convertit

en una pel·lícula repetida, la de la filla

pròdiga que torna a casa per la mort

del pare i ha de resoldre problemes

materials (o fer vi a la Borgonya o a la

Toscana), i a la vegada viure amb el dol,

la culpa i els retrets dels germans perquè

era absent quan la malaltia dels pares.

En canvi, els temes que s'apunten, la

fotografia, els plans i el treball de les

actrius converteixen aquesta cinta en

una obra estimulant, innovadora i

actual.

Con el viento no va de "venem la casa o

ens hi quedem a viure", sinó que consta

de diferents capes temàtiques, moltes

d'elles implícites en el rerefons de la

història. Algunes podrien ser el pas del

temps, la nostàlgia, la vellesa, la

desaparició de la cultura rural...

O també les disjuntives en què tothom

s'ha trobat alguna vegada: la seguretat

de la família o començar una vida

independent, cuidar els pares malalts i

renunciar a les expectatives personals o

seguir el propi camí vital (i com les

decisions preses canvien les relacions

entre els germans). Tot això, i més,

podem endevinar en les relacions entre

les quatre dones, i segur que cada

espectador es sentirà identificat amb les

que hagi viscut de més a prop.

Pel que fa a la cinematografia, una de

les originalitats és la seva utilització de la

càmera. Tenim, per una banda, la

càmera mòbil, que segueix els

personatges per l'esquena, pel clatell,

mentre caminen, com en els

documentals. Per l'altra, hi ha la mirada

de la protagonista amb les imatges

desenfocades des de l'avió, des de la

finestra del cotxe, o els plans detall dels

objectes o de les mans erosionades de la

mare. Després, la càmera es recrea amb

uns plans seqüència d'una gran intensitat

emotiva, com la de la conversa entre

Mónica i Berta a la meitat del film, o amb

uns primeríssims primers plans on el rostre

de les actrius comuniquen les emocions

que les remouen per dintre.

Capítol a part a destacar són les tres

seqüències de dansa, on no es tracta

de filmar només un cos que evoluciona

en un espai, sinó que −sense música−

veiem el ritme creat a partir del

muntatge, amb els sorolls de les cames i

braços per l'aire, de la respiració, dels

peus que llisquen pel terra o la palla, els

plans detallistes de les mans, els braços,

els peus, el rostre, els cabells... Sentim

unes imatges a vegades frenètiques

que expressen el terrabastall emocional

de la protagonista. La dansa té lloc en

moments diferents de la pel·lícula i ens

transmeten tres estats anímics de la

Mónica: la confusió del principi, el dolor

i el retrobament amb els orígens en la

segona seqüència i l'alliberament final

en un capvespre de muntanyes. La

dansa, en paraules de la realitzadora,

«converteix l'interior en físic, les

sensacions en cos i moviment».



Un altre dels grans valors és

l'impressionant treball de les actrius que

representen les tres etapes de la vida:

joventut, maduresa i vellesa. Ana

Fernández, amb una llarga trajectòria,

que aquí fa un paper de suport, l'actriu i

directora Elena Martin i les dues

revelacions d'actrius no professionals, la

coreògrafa i ballarina Mónica García i

la memorable actuació de Concha

Canal, el seu primer paper als 88 anys.

Un mètode de treball que implica posar

les actrius en situacions que elles ja han

viscut en la seva vida i on han de

recrear i expressar les seves emocions.

En conclusió, nosaltres, després d'haver-

nos deixat imbuir per la realitat de les

imatges de Con el viento i de les

magnífiques interpretacions de les

quatre dones, creiem que el cine de

Meritxell Colell aconsegueix transmetre

unes emocions que potser ella mateixa

ha sentit abans de posar-se a escriure el

guió.

De totes aquestes coses, i d'altres, en

podrem parlar el dia de la projecció

amb la Meritxell Colell, perquè tenim la

sort i el privilegi que ens hi farà la

presentació, respondrà a les nostres

preguntes i ens acompanyarà en el

sopar de cinema que farem a

continuació.

MERITXELL COLELL PARLA DE LA PEL·LÍCULA

Con el viento és una ficció treballada

des d'un dispositiu molt proper al

documental. És una història basada en

emocions reals, tant meves com de les

protagonistes.

És una història personal. El 2005 va morir

el meu avi i jo me'n vaig anar a Buenos

Aires. Vaig viure allà durant dos anys i

quan vaig tornar necessitava retratar la

meva àvia i el seu poble, un llogaret en

vies de desaparició.

La pel·lícula conta també les històries

reals dels seus dos protagonistes, Mónica

García, coreògrafa de 47 anys, i Concha

Canal, una habitant d'aquesta petita

població rural de 88 anys. Elles són dues

intèrprets no professionals que s'han

mostrat enormes tant en el procés de

treball com en pantalla.

La pel·lícula se centra en el retorn de

Mónica. I, a través de la relació amb la

seva mare, tracta temes com les

distàncies, la reconciliació i

l'alliberament.

És un film íntim sobre el silenci i la

incomunicació que parla de la família i

de les dificultats de la vida de camp en

una de les regions més remotes i

desconegudes d'Espanya. L'àrid i ampli

paisatge de Castella es fa ressò de les

emocions dels personatges.

Amb la seva dansa, Mónica expressa

físicament les transformacions internes

del seu personatge i atorga una força

cinematogràfica a les seves emocions.

Aquest és un dels punts forts de la

pel·lícula i recau en l'excepcional

talent de Mónica García com a

ballarina i actriu.

Com a cineasta i com a espectadora

m'interessa el cinema que et permet

habitar una realitat, viure-la.

M'interessen les històries honestes,

properes, que són senzilles i veritables.

Hi ha alguna cosa en elles que et

commou profundament, et toca i et

transforma. Et fa buscar les imatges

justes, l'essència de les coses. Això és el

que, per a mi, fa que el cinema sigui

tan complex i tan bell. I quan això

passa, una pel·lícula pot ser infinita.


