
SOPAR DE CINE – EL CUMPLEAÑOS DE ARIANE

Dijous 30 de Juliol a les 20:40

PROGRAMACIÓ 

PEL·LÍCULA: 20:40 hores

SOPAR: 22:30 hores

El sopar i el tast es faran al restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39

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

•Cal confirmació prèvia.

UN SOPAR DE CINE

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

SOPAR DE CINE – EL CUMPLEAÑOS DE ARIANE

DIJOUS 30 DE JULIOL a les 20:40  

SOPAR DE CINE

EL TERRAT

Vi blanc jove

Macabeu /Muscat

Nota de tast: 

Color groc pàl·lid amb rivets verds i brillants.? 
Descobrim un nas de flors blanques anisades, amb
un fons afruitat que ens recorda al most.? La seva
boca és fina amb un bon untuositat, sobre aromes 
de raïm, pètals de flors i herba mentolada. 
Destaca pel seu bon equilibri.

La temperatura ideal de consum és de 6 a 8º C.

NIT DE LLUNA

Vi negre criança

Ull de llebre / Syrah

Nota de tast: 

De color vermell amb rivets
ataronjats. Aromes de canyella, 
vainilla i altres espècies, procedents
de la criança amb un fons de fruita
vermella. En boca ressalta el gust de 
fruites silvestres com els nabius i les 
mores. ?? La temperatura ideal de 
consum és de 16 a 18º C.

L'activitat inclou la projecció de la pel·lícula, una presentació de la mateixa, tast de vins, sopar i
col·loqui posterior.

En aquesta ocasió, el vi prové del celler Mas Vicenç, situat a Cabra del Camp, Tarragona.
Tastarem un vi blanc (El Terrat) i un de negre (Nit de Lluna).

Vicenç Ferré Morató, nascut l'any 1983 a Cabra del Camp, és fill d'una família dedicada al cultiu
de la vinya, on va aprendre des de petit els treballs. L'any 1999 va començar a estudiar a
l'Escola d'Enologia de Falset, Priorat. Un cop finalitzada la formació acadèmica, la seva
trajectòria va seguir a França. Durant nou mesos va treballar en Châteauneuf de Pape, a la Vall
del Roine, al costat del revolucionari i conegut assessor Michel Tardieu. Al maig de l'any 2004,
amb només 21 anys, entra a dirigir la prestigiosa celler i vinyes de Bodegues Mas Alta del Priorat.
Un any més tard, va decidir combinar la direcció de Cellers Mas Alta amb l'inici del seu propi
projecte, Mas Vicenç a Cabra del Camp.

L'any 2009 deixa el Priorat per dedicar-se únicament al seu celler, en la qual desenvolupa la
seva creativitat i posa en pràctica la seva experiència. Aquesta decisió d'embarcar en el seu
propi projecte el fa mereixedor del Premi Especial 'Jove Emprenedor 2009' concedit per la
Cambra de Comerç i Indústria de Valls. Aquest mateix any 2009, el Consell Comarcal de l'Alt
Camp atorga al celler Mas Vicenç, el Premi a la 'Normalització lingüística en l'àmbit
socioeconòmic de l'Alt Camp 2009'



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

•Es prega 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

LA PEL·LÍCULA

Robert Jules Guédiguian (1953) és guionista, director i productor. D’origen humil, la seva obra ha
estat sempre marcada per la realitat social i per l’entorn de la ciutat de Marsella. Els seus temes
són els dels conflictes personals de personatges que pateixen l’opressió de la societat on viuen:
les reestructuracions del treball amb la globalització i la tecnologia, l’atur, la soledat, la
immigració, el racisme, la drogoaddicció. En aquest sentit el seu cine està relacionat amb el dels
germans Dardenne o Ken Loach en la línia anomenada “realisme social”. Es caracteritza per
treballar sempre amb el mateix equip d’actors i de tècnics. Entre els actors destaquen un trio
d’asos: Ariane Ascaride (la seva dona), Jean-Pierre Darroussin i Gérard Meylan, els protagonistes
dels seus films.
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Marius et Jeanette (1997). En un pati de casetes del barri popular de l’Estaque de

Marseille viuen uns personatges que es relacionen i s’ajuden en els conflictes i

comparteixen il·lusions. Els dos protagonistes Jeannette (Arian Ascaride), caixera de

supermercat i mare sola amb dos fills, i Marius (Gérard Meylan),vigilant d’una

cimentera en demolició, viuen una història d’amor; hauran de superar les ferides i

les pors que han anat acumulant al llarg de la primera meitat de la seva vida. Va

ser filmada només amb llum natural i els actors no porten maquillatge. Al 1997 va

guanyar el Cèsar a la millor actriu protagonista a més de diverses nominacions

(director, guió, millors actors secundaris)

L’armée du crime (2009). Basada en fets reals de la Resistència a Paris, explica la

història d’un grup de guerrillers d’orígens diversos que van combatre contra els

ocupants alemanys. El cap Missak Manouchian, poeta armeni, es veu obligat a

renunciar a les seves idees de no violència. Malgrat que la pel·lícula, amb una

tècnica de distanciament, comença amb el trist final dels resistents, aconsegueix

mantenir la tensió durant els cent-trenta-nou minuts. El títol fa referència al

qualificatiu que va atorgar la policia col·laboracionista als lluitadors. Va aconseguir

el premi especial del jurat i el premi al millor guió al Festival internacional de

Valladolid al 2009.

La ville est tranquille (2000). Als suburbis de Marseille una sèrie de personatges viuen

la confusió i l’opressió econòmica i política del canvi de segle, la ciutat no està

tranquil·la i gairebé no hi ha lloc per l’esperança: Michèle (Ariane Ascaride) treballa

al mercat per mantenir la seva filla toxicòmana i la seva neta de mesos. Té un marit

alcohòlic i racista amb el que no pot comptar. Paul (Jean-Pierre Darroussin) traeix la

lluita dels treballadors portuaris per aconseguir una indemnització i poder fer de

taxista. Els seus pares jubilats, sense motivació i desenganyats de la societat. Un

polític cínic vol fer diners amb les fàbriques abandonades. Abderramán surt de la

presó i vol reintegrar-se. Al 2001 va obtenir el gran premi del jurat del Festival

international de Valladolid.

Les Neiges du Kilimanjaro (2011). En un pla de reestructuració de treball, un

sindicalista a les drassanes (Michel), es acomiadat junt amb altres companys i mira

d’adaptar-s’hi, ho fa dedicant-se als nets i la família. Tot es torça quan uns lladres

els roben tots els estalvis. Al ser detinguts per la policia Michel descobreix que un

d’ells, Raoul, és un antic company de feina acomiadat amb ell i que passa per una

situació econòmica molt pitjor que la seva. Al final, Michel i la seva dona acaben

per fer-se càrrec dels dos germans petit de Raoul que s’han quedat sols quan ell va

a la presó. Va obtenir l’Espiga de plata a i el Premi del públic al Festival de

Valladolid al 2011; també va guanyar el Premi LUX del Parlament el mateix any

Després de més de trenta anys de carrera Robert Guédiguian es desvia de les seves històries dures per fer

un petit viatge, com Ariane, cap a la comèdia, sense abandonar la seva Marseille portuària i popular, ni els

seus actors habituals, ni la crítica al sistema (aquí més subliminal). Es parla de Le fil d’Ariane com d’un

homenatge a la seva companya, Ariane Ascaride. Certament, li permet deixar-se anar cap una vessant

més còmica i també lluir-se com a cantant. Però és també un homenatge a totes les dones, Sobretot a la

dona madura que ha passat tota la vida cuidant dels altres i que quan la família no la necessita comprèn

que no ha pogut “ser ella mateixa” que sempre ha estat “seguint” a algú i ara sent la necessitat de “seguir-

se a sí mateixa”. Com diu a la pel·lícula el poeta que “sempre té raó”: “la femme est l’avenir de l’homme”.

En el seu viatge la protagonista entra a formar part d’una “troupe” de personatges amb les seves dèries i

dolors. Ella, com un “àngel caigut”, els ajuda: a Denis en el Cafè Olimpique, a Raphael en el desamor, al

guarda de nit a reconciliar-se amb els seus morts... L’ajuda és mútua, ells l’ajuden a trobar “el fil” per sortir

del laberint de la seva vida, a sentir-se útil i fins i tot a cantar que era una de les seves il·lusions oblidades.

Le fil d’Ariane està farcida d’homenatges: a Fellini (pot recordar a Le notti di Cabiria també

protagonitzada per la dona del director, la meravellosa Giulietta Masina. I també el famosíssim bany a la

fontana de Trevi de la Dolce Vita). A Passolini (la processó a l’illa de Frioul), a Godard, a Sartre i a Tchekhov.

A nosaltres ens ha recordat, a més, el Bagdad Cafe de Percy Adlon (ara seria “le Cafè Olimpique”) i

també el petit restaurant venecià de Pane e Tulipani de Silvio Soldini.

És interessant com la fotografia (la llum i els colors) marca un gran contrast a la pel·lícula. Comença amb

una seqüència vertiginosa de realitat virtual que ens introdueix, com en un laberint, a la casa de la

protagonista (colors clars i freds), després tornen les imatges d’ordinador per canviar radicalment, quan

Ariane comença el seu viatge. Llavors entrem a un món de colors vius, contrastats, càlids, quasi irreals.

Aquesta serà la textura de gairebé tota la pel·lícula fins al final on recupera els tons del començament i

nosaltres retrobem els personatges amb un altre vestuari.

Una bona comèdia en format de conte fantàstic amb un final que potser despertarà algunes preguntes:

Ariane ha viscut en un altre món diferent al seu o només ha estat un somni? Els personatges pertanyen al

Cafè Olimpique o al seu entorn burgès?

El dia del seu aniversari Ariane està sola a casa preparant la
festa quan els convidats comencen a trucar dient que no
vindran. Per fugir de la situació agafa el cotxe i se’n va a un
barri de Marsella, on formarà part d’una gran amanida de
personatges peculiars: el jove motorista, el poeta excèntric,
“le patron” del Cafè Olimpique, el taxista que escolta
Schubert, l’antic guarda de zoo que ven souvenirs, una
tortuga que parla... La pel·lícula acaba amb un final
sorprenent després d’aquest viatge “per seguir-se a si
mateixa”..
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Direcció: Robert Guédiguian

Guió: Robert Guédiguian, Serge Valletti

Fotografia: Pierre Milon

Muntatge: Bernard Sasia

EL DIRECTOR

Robert Jules Guédiguian 


