
RECONEIXEMENTS

2017: Festival de Cannes: Secció Un Certain Regard: millor actriu, Jasmine Trinca

2017: Premis David di Donatello: millor actriu, Jasmine Trinca, 4 nominacions

ORGANITZA:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 

CINEMATOGRÁFICA DEL CAMP DE 

TARRAGONA I LES TERRES DEL EBRE

TERTÚLIES 

DE 

CINEMA

LA CRÍTICA DIU: 

«L'actuació de Jasmine Trinca és un joc captivador que passa de la vulgaritat al sublim

en un obrir i tancar d'ulls». (Yves Alion, Avantscenecinema)

«La protagonista aconsegueix omplir el conjunt amb un excedent tan gran de veritat

que fa de Fortunata una proposta tan recomanable com imperfecta». (Jordi Costa, El 

País)

DIMARTS 22 DE MAIG A LES 20:15h
Pel·lícula + cinefòrum al hall del cinema

JASMINE TRINCA

Jasmine Trinca, descoberta per Nanni Moretti als

19 anys, va debutar al cinema a La Stanza del

figlio (2001). Aquest començament triomfal va

seguir amb un treball impressionant de gran

introspecció a La meglio gioventù (2003), de

MarcoTullio Giordana. Després ha treballat per

molts realitzadors italians: Michele Placido, Diritti,

els Tavani i també amb altres de francesos. Per

a les seves pel·lícules, ha aconseguit els premis

d'interpretació més importants del seu país i

també el 2017 a Cannes per Fortunata. En tota

la seva carrera ha evolucionat fent personatges

d'adolescent, de jove, de dona, i ara de mare.

Darrerament ens va sorprendre com a

protagonista de Miele on el seu personatge

ajuda a morir als malalts terminals (la vam poder

veure a Cambrils al maig del 2014). Des de

treballs amb gran contenció amb altres de molt

gestuals. Esperem que per molts anys ens pugui

seguir sorprenent.

Foto (per ordre): Nicole Centanni, Jasmine Trinca, Sergio Castellitto, Stefano Accorsi, Hanna 

schygulla, Alessandro borghi. 

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA



JASMINE TRINCA

NICOLE CENTANNI

STEFANO ACCORSI

HANNA SCHYGULLA

ALESSANDRO BORGHI

SINOPSI
Fortunata, una mare sola, lluita per tirar endavant

amb una filla de vuit anys. Treballa de perruquera

a domicili i té l'ambició de muntar el seu propi

negoci. Quan sembla que no se'n surt, un fet

inesperat li canviarà les perspectives.

FITXA TÈCNICA

Director: Sergio Castellitto

Guió: Margaret Mazzantini

Fotografia: Gian Filippo Corticelli

Muntatge: Chiara Vullo

Música: Arturo Annecchino

UNA HISTÒRIA POPULAR PLENA DE 

COLORS I DE VITALITAT APASSIONADA

Sergio Castellitto, com a director, ha

escollit fer un cinema fàcil de veure i en

aquest cas explica la història de Fortunata

com una novel·la popular, com un mural

ple de colors d'una vitalitat desesperada.

L'estil deu molt aquesta vegada a la

pel·lícula Le fate ignoranti, d'Ozpetek, i ho

fa explícit amb l'aparició del Gasòmetre de

Roma i el caràcter de Chicano, així com

en la colla d'amistats multicolor de la

protagonista.

La força de la pel·lícula està en la direcció

de Castellitto i en la protagonista eufòrica,

indisciplinada, agressiva, que corre

apassionadament per la vida sense saber

molt bé on anirà a parar. Una Fortunata de

qui a les primeres seqüències no li veiem el

rostre, ni li sentim la veu, sinó un cos de

dona que es dedica a recompondre un

trencaclosques domèstic per donar un

sentit a la vida de la seva filla, malgrat que

ella li manqui visiblement.

Com a No te muevas (2004), el director mostra

una profunda empatia per la dona o, millor

dit, per la dificultat de ser dona i mare en el

nostre país i amb la necessitat d'emancipació,

que és, abans de res, un anhel de llibertat i

necessitat de respecte.

El veritable mòbil dels personatges en aquesta

història és la manca de diners; es converteix en

una excusa per justificar els seus fracassos i el

"desig de matar algú". Perquè la il·lusió de que

"cal posar-hi diners si no, no funciona" és una

manera de retardar indefinidament la presa

de responsabilitat de cadascun dels

personatges que busquen una direcció i una

sortida.

Fortunata i la seva filla són els papers més

reeixits gràcies a dues interpretacions

excepcionals: la de Nicole Centanni i la de

Jasmine Trinca. Fortunata és molt bonica en el

seu irrefrenable instint sensual i vital, cosa que

Franco vol suprimir i que Patrizio no pot

contenir. En aquest sentit, és l'etern femení,

símbol atàvic d'un poder que cal sufocar pel

seu valor incendiari. Fortunata és una

paràbola sobre la llibertat declinada en

femení i ens mostra l'alienació d'una dona

lligada als seus "deures" fins al límit de no tenir

res a perdre, l’única posició de força que se li

concedeix a un presoner.

Paola Casella, 

https://www.mymovies.it/film/2017/fortunata/

FITXA ARTÍSTICA

FORTUNATA / LOU 
ANDREAS - SALOMÉ

Les dues pel·lícules escollides fins

ara per a les Tertúlies de cinema 

están protagonitzades per dones 

fortes que han après a robar el 

que la vida no els hi ha regalat.

EL DIRECTOR: SERGIO CASTELLITO
Sergio Castellito (1953) va estudiar a

l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica i

de molt jove va començar a actuar en teatre.

Amb un centenar de films a la seva esquena,

es considerat un dels actors italians més

populars internacionalment, que segueix

l'estela de Mastroniani o Gassman. Ha fet, a

teatre, televisió i cine, tots els papers de l'auca,

des del poca solta més rematat, fins a un

cirurgià torturat per la passió, gairebé sempre

de protagonista. Forma part de la raça

d'actors que xuclen la càmera eclipsant els

secundaris.

Com a director, ha realitzat sis llargmetratges,

la majoria amb guió de l'escriptora Margaret

Mazzantini. En alguns, també ell en fa de

protagonista. El seu cine és realista, de

caràcter popularitzant; generalment presenta

històries de famílies amb un punt

melodramàtic i sensacionalista (amb gran

profusió d'escenes eròtiques). Sovint els seus

actors actuen cap a fora amb molt

gestualitat. Els seus són els temes amb els quals

una gran part del públic s'hi pot sentir

fàcilment identificat: l'enamorament, el

desamor, les separacions, la incomprensió

entre pares i fills adolescents, les relacions

entre persones de diferent classe social. Les

bandes sonores sempre inclouen temes de

música popular. Sovint les seves pel·lícules

acostumen a ser grans èxits de taquilla.

En unes declaracions que va fer, enfadat,

quan la seva darrera pel·lícula no va ser

escollida per anar als Òscar, va dir:

«La meva dona Margaret i jo construïm

històries que no són només teoremes al servei

d'una visió del món; històries que tenen èxit

recaptant 2 milions i mig i s'ha venut a

molts països), que toquen els cors de les

persones. Som víctimes de prejudicis

perquè fem un cinema popular, però de

qualitat. A l'Òscar, nosaltres no hi podem

anar. No tenim padrins ni protectors. Va

passar el mateix amb No te muevas (2004).

(Per escollir la pel·lícula italiana pels

Òscars) jo constituiria una comissió pública

amb la gent que va a treballar, llegeix

bons llibres i, de tant en tan, entren en un

cinema. Gent que només obeeixen la seva

competència emotiva i tal vegada han

estat colpits per Fortunata, una història de

dominació masculina tremendament

aclaparadora. Però no tinc cap dubte

sobre el tema, així que em limito a fer el

meu treball, la resta em sembla que és

xerrameca, suposat prestigi i, sobretot,

poder. Hi ha dues visions del cinema a

Itàlia: aquells que tenen el públic com a

referència exclusiva, el que els americans

anomenen audience, un relat amb

emocions i una visió ètica, i una altra visió

que castiga aquesta relació amb el públic.

Considero que aquesta actitud té molt

poc d'esquerres. Quan fas realisme, en

aquest país se't considera un qualsevol. En

canvi, el melodrama és la paraula

fonamental de la narració. Almodòvar fa

solament melodrames, l'obra de Rosellini

n'està impregnada».

FILMOGRAFIA
1999: Libero Burro

2004: No te muevas

2010: La bellezza del somaro

2012: Venuto al mondo

2015: Nessuno si salva da solo

2017: Fortunata


