
El sopar i el cinefòrum es realitzaran al restaurant 

GUETARIA RESTAURANTE ASADOR Carrer de les 

Drassanes, 7, 43850 Cambrils, Tarragona. Tfn. 977 36 45 83

DIJOUS, 12 D’ABRIL a les 20:15h

PEL·LÍCULA + SOPAR + CINEFÒRUM = 25€

Amb l’assistència del seu productor ORIOL MARCOS
i l’historiador  QUIM BESORA 

SOPAR DE CINE

necessària? Passaria alguna cosa si no es fa? I

sí, necessito una implicació emocional amb les

històries que dirigeixo.

Les històries petites són, en el fons, les més

universals. L'altra ciutat (2009), per exemple,

retratava la vida d'una colla de nois en una

plaça envoltada per quatre edificis. El seu món

no sortia d'aquest petit espai, però tractava

d'assumptes que ens incumbeixen a tots.

Amb la minisèrie 23-F: El dia més difícil del Rei

(2009) la guionista amb qui més col·laboro,

Helena Medina, i jo estàvem obsessionades en

no equivocar-nos en el relat dels fets i els detalls.

A partir d'aquí vaig voler projectar els sentiments

de cada personatge: l'ambició de Milans, la

lleialtat de Sabino... No vaig voler jutjar, sinó

ensenyar-los com eren i que cada espectador

decidís amb qui anava.

Amb Helena Medina també vam treballar en

Operación Jaque (2010). Ingrid Betancourt era una

antiheroïna, una dona que viu sis anys segrestada i

surt igual que com va entrar. I a la qual alliberen no

alts comandaments militars, sinó 11 sergents que es

van jugar la vida per salvar-la. Si a això se li suma

l'oportunitat de gravar a la selva, només podia dir

que sí. La selva és immensa i brutal, cal demanar-li

permís abans d'entrar-hi.

Crec que puc considerar que he arribat a un cert

nivell, però encara necessito confiar més en mi. Això i

explicar històries més meves. Guardo unes quantes al

calaix, històries de gent a qui els passen coses, però

ara la indústria no està per a això, sinó només per a

pel·lícules de terror. Confio que amb

microfinançament i altres solucions imaginatives,

sense tant esperar subvencions, puguem emprendre

la reinvenció d'aquesta indústria».

(Adaptat de l'entrevista realitzada per Fernando Neira

a http://www.aisge.es/silvia-quer)

ENS ACOMPANYARÀ L’HISTORIADOR QUIM BESORA
Va ser president del Consell Cultural del Centre de Lectura de Reus i actualment presideix la secció de

Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre de Lectura. Historiador i poeta. Va presentar una

comunicació al darrer congrés sobre la Guerra Civil a la URV parlant sobre la USC (partit al qual pertanyia

Miquel Serra i Pàmies) mesos abans de la fundació del PSUC. S'ha dedicat preferentment a la historiografia

de les arts escèniques, del circ i de les entitats culturals i recreatives a la ciutat de Reus.

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



SINOPSI

La història oblidada del reusenc Miquel Serra i Pàmies,

conseller de la Generalitat el 1939, que segons alguns, va

salvar moltes vides al no obeir les ordres de Moscou: destruir

Barcelona abans de l'entrada dels nacionals. Segons altres,

no hi ha constància històrica que es volgués aplicar la

política de "terra cremada". La pel·lícula presenta els diferents

punts de vista intercalats amb la dramatització de la seva

vida. L'espectador n'haurà de treure la seva conclusió.

Com el documental, la

novel·la parteix de la carta

que Miquel Serra va escriure al

seu germà on explica com es

va oferir voluntari per a la

destrucció de la ciutat amb la

intenció d'impedir-ho i, com el

documental, la història

comença i acaba amb la

trobada amb la seva dona.

Entremig, uns personatges de

ficció són explicats per un

narrador omnipresent.

EL LLIBRE

Si bé les dramatitzacions i les declaracions del

Guillem Martí, el renebot, semblen abonar la

tesi de Miquel Serra com a salvador de

Barcelona, el contrapunt el posen les

intervencions dels experts que plantegen el

dubte de la versemblança històrica dels fets.

Sigui quina sigui la conclusió a la qual

arribem, el documental és sobretot una obra

de divulgació, amb polèmica inclosa, sobre

uns fets del nostre passat més pròxim i un dels

seus protagonistes que, dolgut, ens va deixar

aquestes paraules que no voldríem que fossin

profètiques:

«Els pobles s'obliden dels perills que han

passat i viuen el present. Si alguna gesta

recorden són les bàrbares. No són les

humanes».

LA PEL·LÍCULA

Ens dona a conèixer la figura del Miquel Serra

i Pàmies, reusenc que va participar en la

fundació del PSUC, va formar part de la seva

direcció i va ser conseller de la Generalitat

(1937-39). També descobrim que va frustrar,

aparentment, les intencions de la Unió

Soviètica i del Partit Comunista Espanyol de

destruir Barcelona en la retirada.

La pel·lícula pertany a la categoria

anomenada docuficció, són 70 minuts on

s'alterna els materials d'arxiu amb seqüències

dramatitzades. La ficció és introduïda en

primera persona pel personatge de Miquel

que fa de narrador, intercalada amb les

imatges de l'època i amb les explicacions dels

descendents i de diferents historiadors.

LES PEL·LÍCULES CONEGUDES DE LA DIRECTORA DESCONEGUDA

La realitzadora barcelonina ha superat ja les tres

dècades d'ofici. Potser encara no figuri entre els

noms més familiars per al gran públic, però la

Quer s'ha consolidat com un valor referencial en

el nostre cinema televisiu, a més d'acreditar per

a la pantalla gran una petita, però substanciosa

filmografia que mai renuncia a una mirada

diferent, penetrant, inesperada. I se sent cada

cop més còmoda alternant tots dos llenguatges,

el catòdic i el cinematogràfic, que s'aproximen

fins a ja gairebé fregar-se. «A la tele, sempre

teníem la consigna gairebé sagrada d'evitar els

grans plans generals, però ara, amb aquestes

pantalles gegants i estupendes, els podem fer

de tant en tant...».

La seva biografia no s'ajusta a l'arquetip de

cineasta vocacional de filmoteca. No va veure

clar el seu futur després de la càmera des de

petita, ni es coneixia de principi a fi les

filmografies dels realitzadors de la nouvelle

vague o el Hollywood clàssic. En realitat, només

tenia clar que el seu futur professional no podia

passar per un treball reiteratiu.

«La meva germana Emma estava casada amb

un director a qui li van encarregar un programa

pilot sobre cuina per a TV3, i a mi em van

proposar que anotés els time codes. Un dia,

Jaume Peracaula, el director de fotografia, es

va creuar amb mi i em va suggerir que fos la

seva ajudant en un programa sobre art. La

meva no era vocació audiovisual pura, però

vaig descobrir que cada dia feia alguna cosa

diferent en un lloc diferent. I aquesta manera

de vida s'aproximava al meu ideal.

Em vaig iniciar en els noranta amb Poble Nou. No

teníem ni idea de si tindria bona acollida un

culebró català. Dancing days havia obtingut molt

d’èxit, sí, però aquella era una telenovel·la

brasilera. Vam aconseguir colar-nos en la vida

quotidiana de la gent. Milers de catalans es van

acostumar a les notícies, al programa de cuina... i

Poble Nou, que va revalorar la indústria audiovisual

i els actors catalans. Recordo una vinyeta

humorística en què Jordi Pujol cridava a la

productora, el dia que s'anava a emetre l'últim

capítol, per pregar que la sèrie no s'acabés.

Suposo que aportem un granet de sorra a la

identitat catalana.

FITXA TÈCNICA

Director: Sílvia Quer

Guió: Eduard Sola

Direcció de fotografia: Robert C. Carrera

Muntatge: Domi Parra

Música: Vincent Barrière

FITXA ARTÍSTICA

Ivan Benet Maria Maroto

Sempre tinc la sensació de no saber prou. Afronto

cada nou projecte amb certa por, però aquesta

por em serveix per no conformar-me amb el camí

senzill. Per exemple, em sento incapaç de repetir-

me. Sé des del principi el que no vull, i a partir

d'aquí busco el que sí que vull. Però l'exigència és

gran i de vegades sóc molt dura amb mi mateixa.

La meva professió no consisteix en un visca la vida;

comporta un cert patiment.

En el meu primer llargmetratge, Febrer (2004), vaig

intentar que fos sobre la por a crear, sobre si els

creadors ho són per necessitat o per figurar. I em

va sortir una pel·lícula de foscor, caos,

personatges densos i turmentats. A partir d'ella, he

après a deixar un fil de llum al final de les meves

històries, una porta de sortida.

Maria i Assou, l'any següent, abordava un
assassinat racista. Vaig partir de la base de mullar-
me fins al final. Davant d'un nou projecte sempre
em pregunto: aquesta pel·lícula o aquesta sèrie és

Uns personatges que viuen unes situacions

inversemblants en una Barcelona derrotada on

encara funcionen els telèfons i el cabaret, tot

amanit amb amors no correspostos i amb escenes

de suspens entre la vida i la mort.


