
SOPAR DE CINEMA

•El preu total de l’activitat és de: 20€

(inclou entrada + sopar + cinefòrum).

•Es prega confirmació prèvia.

DIJOUS 18 DE FEBRER

PEL·LÍCULA + SOPAR + CINEFÒRUM

HORARIS:

PRESENTACIÓ DIRECTOR: 20:30h

PEL·LÍCULA: 20:45 h

SOPAR I CINEFÒRUM: 22:15 h

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

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS

Ens trobaràs a:

Passatge Rambla Jaume I, 35 CAMBRILS

Llámanos al 977 36 88 38

www.cinecambrils.cat

EL MAL QUE ELS HOMES FAN

SOPAR DE CINEMA
DIJOUS 18 DE FEBRER

a les 20:30

Sopar amb la presencia 

del director:

RAMON TÉRMENS

PEL·LICULA

+

SOPAR

+

CINEFÒRUM

=

20 €



EL MAL QUE ELS HOMES FAN
A la la RAMBLA DE L’ART

Habituals dels sopars de cinema, nouvinguts... no us espanteu pels negres i vermells del

cartell de la pel·lícula, pel títol, per la sinopsis, pel tràiler que de segur ja heu vist. O sí

espanteu-vos. El mal que els homes fan és una pel·lícula violenta, un thriller que no et

deixa respirar, amb sang i imatges truculentes. Però és un thriller que vol anar una mica

més enllà. Bastant més enllà. I tindrem al sopar el director, que potser ens ajudi a veure-

hi totes les coses que en una primera visió se'ns puguin escapar. Tindrem al Ramon

Térmens, afable, proper, entusiasta. Un luxe. No us el deixeu escapar.

LA PEL·LÍCULA

Ramon Térmens aconsegueix fer un thriller trepidant a partir del treball dels actors, del

conflicte permanent dels personatges, de les imatges cuidades, d’un muntatge

intel·ligent i d'una música que intensifica el clímax narratiu. No necessita utilitzar les

floritures habituals del gènere (persecucions automobilístiques, salts de terrats, bales que

no maten a l’heroi...) per mantenir el suspens fins al final: mataran la nena?

aconseguiran salvar-se els protagonistes? En aquesta pel·lícula la salvació agafa un

doble sentit, i el director ho deixa clar des de les primeres imatges; no està només en

joc la vida, sinó que, a diferència de molts altres thrillers, en aquest també es parla de la

possibilitat de redempció. Molt acertadament, Térmens la qualifica de “narco-thriller

psicològic”.

L'acció passa en algun lloc entre Mèxic i EEUU, però resulta que ha estat rodada a

Martorelles, essencialment a una nau que havia estat una fàbrica. Aquest "engany" és

un dels mèrits de la pel·lícula, i el director l'aconsegueix del tot, des de les primeres

imatges. Unes veus d'una emissora de ràdio, els narco-corridos, els detalls de

l'ambientació, la barreja d'idiomes dels protagonistes (és un pecat doblar aquesta

pel·lícula)... i, no cal dir-ho, el treball i la tria dels actors. Cal destacar que la nau és un

escenari imponent, segons Térmens, "el vaig triar perquè està carregat d'espais que fan

por per si mateixos".

Entre els actors cal destacar el protagonista, el veterà Daniel Faraldo, que ja havia

coprotagonitzat Negro Buenos Aires. A més, el guió de les dues pel·lícules (i també el de

Catalunya über alles) està signat per Térmens i Faraldo. Faraldo/Santiago fa por,

Faraldo/Santiago és mexicà, Faraldo/Santiago és el pitjor dels sicaris. I passa el mateix

amb Sergio Peris-Mencheta/Martín, quan apareix no pot ser que estem a Martorelles,

estem a Mèxic, i ell és un narco de cap a peus. I també hi ha la nena, interpretada per

Priscilla Delgado.

Daniel Faraldo (1949, Estats

Units)  
Por encima de la ley (1988) 

Negro Buenos Aires (2010) 

The Red Man (2016).

Priscilla Delgado Silva (2002,

Puerto Rico)
Los protegidos (2010)

La Autoridad (2010).

FITXA TÈCNICA
Director: Ramon Térmens

Guionistes: Daniel Faraldo
i Ramon Térmens

Productor: Daniel Faraldo i
Ramon Térmens

Música: Yuval Ron

Fotografia: Sergi Bartrolí

Muntatge: Anna Térmens

REPARTO
Daniel FARALDO

Sergio PERIS – MENCHETA

Priscilla DELGADO

Andrew TARBET

José SEFAMI

Nikol KOLLARS

SINOPSIS
Un sicari i un metge que treballen per a un càrtel del

narcotràfic reben un "paquet" inusual: una nena de 10

anys, filla del cap d'una banda rival, a qui hauran de

custodiar fins que rebin l'ordre de tallar-la en trossos o

deixar-la en llibertat. La nena aviat s'adonarà que la

seva única possibilitat de sobreviure serà arribar a les

profunditats de la psique dels seus captors i esbrinar si

els queda alguna mica d'humanitat.

Sergio Peris-Mencheta

(1975, Madrid)
Resident Evil :

Ultratumba (2010 )

Al salir de clase (1997 )

Los Borgia (2006 ).

Tot fa pensar que amb ella passarà el mateix que va passar amb Natasha Yarovenko,

que després de fer Negro Buenos Aires va passar a protagonitzar Una habitación en

Roma.

Aquesta pel·lícula ens fa viure les contradiccions morals i psicològiques de dos sicaris

a sou d’una organització criminal, segons Térmens, “amb l’objectiu d’acabar amb la

impassivitat amb la qual consumim violència i de recuperar l’impacte legítim que ens

haurien de produir els actes de crueltat”. Toca jutjar a l’espectador si el director

aconsegueix el seu propòsit.

Andrew Tarbet (1971, Buffalo,

Nova York)
Exodus (2014)

La Riera(2014 - 2015).

Infidels (2009 -2011)

Què millor marc per tornar a aquesta visió negra 

de la societat que una història d'assassins i 

narcotraficants, amb la cirereta d'una nena 

(Priscilla Delgado) que mai saps què s'amaga o 

què sap, ni els seus veritables intencions? ".

FOTOGRAMAS



Catalunya über alles ( 2011). Utilitza una estructura narrativa semblant
a la de Joves, encara que molt més desenvolupada. Es tracta també

de tres històries; en la primera, un home torna a casa després de

haver estat dinou anys pres per violació, i ha de patir la intolerància

del veïnat. En la segona,un immigrant subsaharià troba feina de

perseguidor de morosos disfressat de català folklòric i ha de seguir a

un polític partidari de controlar la immigració perquè “no hi ha lloc

per tots i primer són els de casa”. A la tercera un empresari d'èxit i

home de família (que porta, però, una doble vida) mata un lladre i es

veu embolicat en un xantatge. Segons Joel Joan, protagonista de la

tercera part, és una pel·lícula incòmoda que es podria considerar “el

primer exponent de cinema polític actual”. Al 2012 va aconseguir

cinc nominacions als Premis Gaudí i Vicky Peñas el premi a la millor

actriu secundària.

Com a productor cal destacar “Jordi Dauder, la revolución
pendiente” (2012) una obra que documenta la vida i el compromís 

de l'inoblidable actor, coprotagonista tant de Negro Buenos Aires 

com de Catalunya über alles i que també va participar a Joves. Va 

guanyar el Premi Gaudi al millor documental i a la millor banda 

sonora original a càrrec de Lluis Llach.

Jóvenes (2005 ) és la seva opera prima codirigida amb Carles Torras.
Pretén ser un retrat d’uns joves que cerquen la il·lusió de la felicitat

immediata. Són tres històries independents que comparteixen alguns

personatges. En la primera, un agent de borsa ambiciós vol triomfar a

qualsevol preu. En la segona, quatre noies en una nit de marxa

combinen drogues i alcohol fins a perdre el coneixement. La tercera

és una història rural de gelosia i racisme.

Negro Buenos Aires (2008) Un executiu ingenu i ambiciós va a
l’Argentina en plena crisi política i econòmica per aconseguir un

contracte amb el govern, però es veu embolicat en una xarxa de

suborns i enganys que el portaran a un final inesperat. Segueix les

convencions del millor gènere negre: la femme fatal, el protagonista

amb una vida personal en crisi, els dolents que volen redimir-se...Va

aconseguir tres premis Ciutat de Barcelona (denominats actualment

Premis Gaudi).

Va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona i cinema al Centre d'Estudis

Cinematogràfics de Catalunya (CECC). Debuta com a coguionista i codirector amb

"Joves" (2005), premiada amb 3 Premis Ciutat de Barcelona (antics Gaudí). Treballa a

Los Angeles com a guionista per encàrrec fins aixecar el seu primer film en solitari

"Negro Buenos Aires" (2009), estrenada mundialment a la Mostra de Cinema

Llatinoamericà de Catalunya de Lleida i que va obtenir dues nominacions en els II

Premis Gaudí (millor pel·lícula en llengua no catalana i millor direcció artística). També

és guionista de "Trash" de Carles Torras.

El 2011 coescriu, dirigeix, produeix i distribueix "Catalunya über alles!", Amb la seva

pròpia productora Segarra Films. Es tracta d'una pel·lícula de temàtica social que

denuncia la intolerància i els extremismes demagògics a la Catalunya interior. La

pel·lícula va obtenir 3 guardons al Festival de Màlaga (premi especial del Jurat, premi

del Públic jove i Menció per Babou Cham) i va guanyar la Sant Sebastià Film

Comission a la millor pel·lícula de temàtica social de l'any. Després d'una extensa

trajectòria en festivals de tot el món, el film va ser recompensat amb cinc

nominacions als IV Premis Gaudí, guanyant el de la millor actriu secundària, per la

interpretació de Vicky Peña.

El seu últim treball és el de productor de "Jordi Dauder, la revolució pendent" emotiu

repàs a la trajectòria d'un actor inoblidable, que va ser estrenat el 2012 i que va

guanyar el Gaudí a Millor Pel·lícula i va ser nominat per la seva banda sonora (Lluís

Llach ).

Ramon Tèrmens és una persona entusiasta, incansable, que davant els reptes es fa

fort fins superar-los. Davant les dificultats d'estrenar a les sales comercials i la nul·la

promoció de les televisions públiques, porta a Catalunya Über alles als cinemes petits i

els centres culturals que ho sol·licitin. De fet, la va portar a Cambrils fa quatre anys. Té

un compromís tossut amb el país però les seves pel·lícules es distribueixen

internacionalment. Davant les dificultats de finançament és capaç de, amb només

21 dies, recrear un submón entre Mèxic i els EUA en una nau industrial a la vora de

Barcelona. El seu cinema és innovador amb vocació de popular, però sempre

confrontant l'espectador amb alguns temes, com el racisme, la violència, l'ambició,

davant els quals no podrà quedar indiferent.

EL DIRECTOR

RAMON TÉRMENS (Bellmunt de Segarra, 1974)

FILMOGRAFÍA



Avui ens presenta una pel·lícula que anomenem “de gènere”, de bons – pocs – i dolents

de diferent densitat, d’acció, tot i els pocs personatges que hi apareixen, un thriller,

suspens. i el resultat és digníssim.

No és una pel·lícula còmoda de veure perquè, tal i com diu el seu director, “és una

reflexió sobre la violència” però un cop hi ets, t’enganxa ràpidament i això és el millor

que té. El càsting – la selecció dels actors i actrius – és un altre punt a favor. Son bons i

son creïbles. Sort tenim un actor com l’Andrew Tarbet, un americà de Buffalo que va

decidir quedar-se a Catalunya i, de manera conseqüent, aprendre les nostres llengües.

Avui l’Andrew tant et pot fer una comèdia, un drama, de noi bo o de dolent en català,

en castellà o en anglès, com és el cas. Pocs actors més tenim d’aquesta versatilitat.

Però al càsting li cal direcció d’actors i es veu que en Ramon també toca bé aquest

aspecte, bàsic per aconseguir una bona pel·lícula. I aquesta mestria es veu al dirigir

actors molt joves, com és ara el cas amb Priscila Delgado, que defensa

extraordinàriament bé el seu rol de nena segrestada. Caldrà seguir la carrera

d’aquesta noia, que ja ha estat dirigida per Fernando León de Aranoa a Amador,

perquè promet i molt.

COMENTARIO SOBRE LA PELÍCULA

Ramon Térmens, una persona de cinema

Sorprèn positivament que Televisió de Catalunya hagi participat en la seva producció tot

i no ser d’un gènere del gust dels seus responsables. Caldrà veure si quan l’emetin ho fan

en la seva versió original amb subtítols al català, que és el que pertocaria. En aquest punt

cal insistir que avui Televisió de Catalunya és el pal de paller de la industria

cinematogràfica catalana i un instrument imprescindible per aconseguir fer bons

productes. Una televisió que ha demostrar saber produir continguts de qualitat cal que

sàpiga produir també per les sales de cinema i, el més important, que sàpiga

promocionar el cinema al hora de l’estrena comercial tal i com han aprés les televisions

privades espanyoles amb les seves espectaculars campanyes.

Ramon Térmens és, abans que res, una persona de cinema. La seva filmografia

i les tasques que hi ha desenvolupat així ho demostren: És director però també

productor, distribuïdor i guionista de les seves i d’altres pel·lícules. S’ha fet a si

mateix i toca amb criteri molts papers de l’auca cinematogràfica.

L'equip de la Rambla de l'Art vol agrair l'esforç i dedicació d'Isabel Salvat i 

Victor Feliu en l'organització d'aquesta activitat.

L’èxit comercial de la pel·lícula que dijous veurem depèn, en gran mida, de l’esforç i

dedicació que hi posi la nostra televisió. No és suficient la típica campanya de “teve3

amb la producció catalana” amb un retall de cinc segons d’imatges. Cal una promoció

agressiva: DINOU DE FEBRER, NOMÉS EN CINEMES! amb un making off previ i potent, que

tan bé sap fer la televisió catalana per les seves sèries.

Malgrat tot, felicitats Ramon per atrevir-te amb aquest projecte!


