
SOPAR DE CINE - AHORA O NUNCA

•El preu total de l’activitat és de 20€ (inclou entrada + sopar+tast+cinefòrum).

•Cal confirmació prèvia.

Divendres dia 26 de juny

PROGRAMACIÓ 

PEL·LÍCULA: 20:45 hores

SOPAR: 22:30 hores

El sopar i el tast són al Restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39

UN SOPAR DE CINE

SOPAR DE CINE - AHORA O NUNCA

Podeu efectuar les reserves al telèfon 977 36 88 38 o bé al propi cinema.

L’activitat inclou la projecció de la pel·lícula, una presentació de la mateixa, tast de

cava, sopar degustació del chef i col·loqui posterior.

En aquesta ocasió, i, aprofitant que és estiu, el tast serà de cava, i l’escollit és un Brut

nature d’Oriol Rossell.

Les vinyes de les caves Oriol Rossell estan situats a la finca Cal Cassanyes; una finca

unitària de 85 hectàrees situada a cavall entre les comarques de l'Alt Penedès i el Baix

Penedès. Envoltada per les muntanyes del prelitoral al nord i les del litoral al sud, i, a

pocs quilòmetres del mar, confereixen a la finca un microclima molt especial que dóna

personalitat als seus vins. La varietat més plantada a la nostra finca és la Xarel.lo,

varietat que troba un lloc immillorable per al seu desenvolupament en aquesta zona.

Com varietats blanques també disposem de les tradicionals Macabeu i Parellada, i

també tenim raïm negre de Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon i Pinot Noir.

FITXA CAVA BRUT NATURE ORIOL ROSSELL

VARIETATS: xarel·lo, macabeu i parellada. 

SUCRES: residuals. 

CRIANÇA: de 18 a 30 mesos. 

GRADUACIÓ: 11,5% vol. 

NOTA DE TAST: Color groc palla amb reflexos verdosos, net i brillant, amb un 

despreniment de carbònic persistent, que forma rosaris de bombolla fina. Intensitat

alta en nas, aromes de fruites blanques sobre un tímid fons de notes de criança. 

L’entrada en boca és molt agradable, amb un pas ample refrescat per una acidesa

equilibrada. Final llarg en el qual retornen les aromes que despuntaven

olfactòriament

DIJOUS   28 DE MAIG

SOPAR DE CINE



•El preu total de l’activitat és de 20€ (inclou entrada + sopar+tast+cinefòrum)

•Cal confirmació prèvia.

L’equip de la Rambla de l’Art vol agrair l’esforç i dedicació de la 

Isabel Salvat i Victor Feliu en l’organització d’aquesta activitat.

Les principals pel·lícules

Lluvia en los zapatos(1998). Una òpera prima amb format de comèdia romàntica

amb tocs fantàstics escrita per Rafa Russoi produïda per Juan Gordon. Es

desenvolupa a Londres amb actors britànics i amb la participació de Penélope

Cruz. El personatge de Sylvia deixa al seu company, Víctor, que li és infidel , i està

per casar-se amb un altre. Víctor està desesperat i vol tornar amb ella. En una nit

de disbauxa uns personatges excèntrics de referències quixotesques ofereixen al

protagonista la possibilitat de tornar al passat i canviar els esdeveniments. Ell torna

al passat i aquesta vegada és la Sylvia qui coneix a un altre i deixa el Víctor, però

després, en una pirueta de final feliç, tot torna al principi.

La teva vida en 65 minuts (2006). El guió és d’Albert Espinosa (autor de Polseres

vermelles). A partir de l’enterrament d’un pretès company d’escola els personatges,

tres joves , comencen a parlar de la mort i de les seves mancances en el passat. El

protagonista arriba a la conclusió que per trobar la felicitat plena cal treure’s la

vida, perquè el que pugui venir després no podrà ser igual. Cal destacar el treball

dels tres actors principals, Javier Pereira, Marc Rodríguez i Oriol Vila, especialment

el de Javier Pereira que, brodant el seu personatge, transmet grans dosis de

seducció i sofriment.

Tortilla Soup (2001). Una producció nord-americana amb grans actors nord-

americans (amb una petita participació de Joel Joan). És una comèdia de situació

amb alguns tocs dramàtics; el protagonista és un pare vidu, Martin, que viu amb les

seves filles de més de trenta anys. Martin és un xef parcialment retirat i l’acció es

desenvolupa al voltant dels menjars sofisticats que prepara amb una gran varietat

de colors (remarcable la fotografia del mexicà Xavier Pérez Grobet). El guió l’escriu

Ang Lee i és un remake del seu film Comer, beber, amar (1994)

Rastres de sàndal (2014). Mina, una actriu india, no pot oblidar a la seva germana

Sita de qui va ser separada per la força. Al cap del temps descobreix que Sita va

ser adoptada i viu a Barcelona. Els seus pares adoptius li han amagat els seus

orígens, ara es diu Paula i no té cap record del seu passat. Aleshores comença un

procés d’autodescobriment que la portarà a la Índia a recuperar la relació amb sa

germana Mina. El guió està basat en part en el llibre de Asha Miró i Anna Soler-Pont.

LA PEL·LÍCULA

És una comèdia romàntica i esbojarrada amb molts punts en comú amb altres de

factura britànica i nordamericana. Són tres històries contemporànies que es

desenvolupen per separat: la del nuvi amb els pares, la de l’autobús amb els convidats i

la de la núvia amb les tres amigues i la sogra suposadament preparant el casament a

Anglaterra. Els personatges de cada una de les trames hauran de superar la seva pròpia

carrera d’obstacles per arribar al casament i a prop de l’esperat final feliç, en una finta

narrativa, apareix encara un problema aparentment insalvable.

En la nostra opinió té alguns punts negatius: l’abús de les seqüències de persecució i

també del recurs a la càmera lenta i sobretot una inflació de tòpics que busquen el riure

fàcil. Malgrat tot podem destacar els aspectes positius: la veu en off del narrador i les

imatges de video reportatges, les tres històries simultànies, les imatges i el muntatge que

recorden als anuncis; també el treball del Dani Rovira i dels personatges secundaris (molt

desaprofitats segons algun crític).

És una pel·lícula rodada en només set setmanes potser amb el propòsit d’aprofitar l’èxit

comercial de Ocho apellidos vascos i de que els espectadors passin una estona divertida

i segurament ho està aconseguint.

Eva i Alex són una parella que, després d'anys

de festeig, decideix casar-se al lloc en el qual

es van enamorar: un petit poblet del camp

anglès. Els problemes del casament

comencen quan una vaga de controladors

aeris impedeix que el nuvi i els convidats es

reuneixin amb la núvia i el seu seguici.

LA DIRECTORA

Maria Ripoll

FITXA ARTÍSTICA
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ALICIA RUBIO

Maria Ripoll és una de les directores catalanes amb més projecció internacional. Va

estudiar cinema a l’American Film Institute a Los Angeles i la seva obra és tant de

producció nord-americana, anglesa com espanyola. A més de pel·lícules ha fet curts,

publicitat, un programa de TVE i documentals. Aquesta relació amb la publicitat

televisiva possiblement influeixi en els seus llargmetratges: primers plans, ritme frenètic,

enfoc-desenfoc, utilització de la música pop anglòfona... Un dels temes de les seves

històries és el penediment pels fets passats i el desig de tornar enrere. Referent als gèneres

trobem una alternança entre la comèdia romàntica o de situació (Tortilla soup) amb els

drames emocionals (Rastres de sàndal).

FITXA TÈCNICA

Direcció: Maria Ripoll
Guió: Jorge Lara, Francisco 
Roncal
Fotografia: Pau Esteve Birba
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