
SOPAR DE CINE – EL MUNDO SIGUE

Divendres 28 d’agost a les 20:00

PROGRAMACIÓ 

PEL·LÍCULA: 20:00 hores

SOPAR* i COL·LOQUI: 22:30 hores

El sopar i el col·loqui es faran al restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS

*Consultar el menú al cinema

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

•Cal confirmació prèvia.

UN SOPAR DE CINE

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

SOPAR DE CINE – EL MUNDO SIGUE

DIVENDRES 28 D’AGOST 
A LES 20:00 

SOPAR DE CINE

EL COL·LOQUI

Aquesta edició comptarà amb la col·laboració de dos actors amb experiència en teatre, cinema i televisió 

que donaran un valor afegit a la vetllada.

Mercè Mariné. Actriu. Actual directora acadèmica de l’Escola Superior

d'Art Dramàtic (Institut del Teatre de Barcelona). Ha treballat en teatre,

cinema i televisió, tot i que és més coneguda per la seva participació en

series de TV (Estació d’enllaç, Infidels, Cuéntame como pasó, La que se

Avecina, Ventdelplà, Angels i Sants... Inoblidable la seva Nieves Gallardo a

Moncloa ¿digame?).

Filmografia seleccionada: Un plaer indescriptible (1992); Cadáveres para el

lunes (1994); Parella de tres (1995); Iris (2004); Estació de l'oblit (2009).

Francesc Garrido. Actor de projecció internacional. Va debutar amb l’obra

de teatre Alfons Quart (1990) i en televisió amb la sèrie Estació d’enllaç

(1996). Va rebre el Biznaga de Plata (2002) per Smoking Room i el Premi

de la Crítica Teatral de Barcelona (1998) per El Hèroe i Molt soroll per no

res.

Filmografia seleccionada: La ciudad de los prodigios (1999); El viaje de

Arián (2000); La isla del holandés (2001); Smoking Room (2002); Te doy

mis ojos (2003); Mar adentro (2004); La silla (2006); Alatriste (2006); El

habitante incierto (2005); Teresa, el cuerpo de Cristo (2007); El truco del

manco (2008); 25 Kilates (2009); Negro Buenos Aires (2009); Estació de

l'oblit (2009); La vida empieza hoy (2010); Black Brown White (2011);

Emergo (2011).



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

•Es prega confirmació prèvia.

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.

LA PEL·LÍCULA

Dirigida per Fernando Fernán Gómez 

Guió: Fernando Fernán Gómez. 

Basada en una novel·la homònima de 

Juan Antonio Zunzunegui publicada el1960.

Música: Daniel White

Director de fotografia: Emilio Foriscot

Productora: Ada Films. Distribuida per A contracorriente

Durada: 123 minuts.

El mundo sigue
(1965)

El dia 28 d’agost, quan entrem a la gran sala del cinema de la rambla i s’apaguin les llums, tindrem l’oportunitat

d’assistir a un miracle. Veurem una pel·lícula rodada fa 50 anys, una pel·lícula que ha estat qualificada d’obra

mestra, una de les 10 millor pel·lícules del cine espanyol, i que estava perduda, que ningú havia vist, ni al cine, ja

que quasi no es va projectar, ni es va editar en vídeo, ni en DVD. Com diu Antonio Muñoz Molina, «des que

Fernando Fernán Gómez la va rodar ha estat una pel·lícula fantasma. Com els seus personatges, ell va aprendre de

seguida que aquí fins i tot els somnis més humils es malmeten»

Aquest aquí és un país de postguerra. I la pel·lícula el retrata des de la quotidianitat: una dona carregada d’anys i

bosses pujant una escala que, com els «25 anys de pau», sembla que no s’hagi d’acabar mai; un Madrid amb

tramvies i nens de cames com a palets i pantalons curts jugant al carrer; un pis pobre i opressiu, filmat d’aquella

manera que filmava Fernando Fernán Gómez, que s’obre a un terrat de campanars i teulades. A poc a poc, cada

personatge té la seva vida. Una vida terrible.

Vulguem o no, venim d’aquí i un dels punts d’interès del cine espanyol és aquest. Mostrar-ho. I aquesta pel·lícula ho

fa, sense concessions ni sentimentalismes, sense bons ni dolents. Masclisme, roïndat, beateria, xafarderia,

intransigència, incultura, xuleria. Una crònica d’un temps en format melodrama, ara bé, com el més fosc i el menys

complaent dels melodrames. El mateix director ho havia triat:

En mi película el tono crispado es una elección mía, no se trata de nada involuntario. Creo haber leído

libros y haber visto cuadros, y no digamos haber oído músicas, desde Schönberg para acá, desagradables,

desagradabilísimos, y en pintura tenemos a Goya [...] o la Familia de Pascual Duarte, de Cela, donde no

hay una página que esté escrita para agradar a nadie.

Fernando Fernán Gómez

Projectar aquesta pel·lícula, veure-la, parlar-ne... és la reparació d’una injustícia. No només per ser una pel·lícula

que descriu la misèria moral d’una societat de la que venim. No només perquè tenim molt poc cinema espanyol

clàssic; no només per honorar al seu guionista, director i protagonista; també perquè és una gran pel·lícula, ho era al

63, quan es va fer, i ho és ara.

Per aquest motiu hem convidat a dos actors per parlar de la pel·lícula al sopar de cinema. La Mercè Mariner i el

Francesc Garrido. Des d’aquí, moltes gràcies per acompanya’ns.

Es diu que va assolir l’èxit a partir de Domingo de carnaval (Edgar Neville,1945). Abans, des del 1943 al 45, havia fet

tretze pel·lícules. Ell assenyalava Balarrasa (Nieves Conde, 1951) com la que veritablement li va donar fama i deia

que a partir de llavors tot va anar davallant. Els crítics valoren com indispensables alguns treballs d’aquesta època

(del 45 al 51: 20 pel·lícules!) tot i que abunden les comèdies mediocres al servei del regim. L’any 1953 fa el paper

protagonista en Esa pareja feliz de Bardem i Berlanga, pel·lícula que es considera percussora del Nou Cinema

Espanyol i participa en coproduccions com La voce del silenzio, (Georg Wilhelm Pabst, 1953) i Lo scapolo (Antonio

Pietrangeli, 1955).

L’any 1954 comença a dirigir (Manicomio, 1954 i El mensaje, 1955), assolint un èxit merescut amb El malvado

Carabel (1956) i dues excel·lents comèdies: La vida por delante (1958) i La vida alrededor (1959). Durant tot aquest

temps no va deixar d’actuar en pel·lícules de tot tipus (del 51 al 59: 36 pel·lícules!). De fet, per fer El extraño viaje

(1964) i sobretot El mundo sigue (1965) va haver de treballar molt. El rodatge de El mundo sigue s’havia de fer per la

tarda, ja que durant el matí estava en un altre rodatge, d’actor. En aquestes pel·lícules, especialment en la segona,

Fernando Fernán Gómez va gastar tots els seus estalvis. Després en va dirigir de més comercials: Ninette y un

señor de Murcia (1965) i Mayores con reparos (1966).

Als anys setanta es converteix en un dels actors més emblemàtics del cine de la Transició amb títols com El espíritu

de la colmena (Victor Erice, 1973), El amor del capitán Brando (Jaime de Armiñán, 1974), Pim, pam, pum... ¡Fuego!

(Pedro Olea, 1975), Los restos del naufragio (Ricardo Franco, 1978), Mamá cumple cien años (Carlos Saura, 1979),

¡Arriba Azaña! (José María Gutiérrez Santos, 1978). També segueix dirigint, a banda de Mi hija Hildegart (1977), fa

cinc pel·lícules que no van tenir tant d’èxit, ni de crítica ni de públic (entre elles la comèdia Crimen imperfecto (1970)

que potser seria interessant revisar).

Als anys 80 protagonitza moltes pel·lícules meravelloses: Maravillas (Manuel Gutiérrez Aragón,1981), Stico (Jaime

de Armiñán, 1985), Los zancos (Carlos Saura, 1984), Réquiem por un campesino español (Francesc Betriu, 1985),

La corte del faraón (José Luis García Sánchez, 1985), La mitad del cielo (Manuel Gutiérrez Aragón, 1986),

Esquilache (Josefina Molina, 1989) i El río que nos lleva (Antonio del Real, 1989). D’aquesta dècada és també El

viaje a ninguna parte (1986), Mambrú se fue a la guerra (1986) i l’extraordinària El mar y el tiempo (1989) dirigides i

protagonitzades totes per ell.

En la dècada dels 90 dirigeix Fuera de juego (1991), Siete mil días juntos (1994), Pesadilla para un rico (1997) i A

Porta do Sol (1998), actuant en menys pel·lícules. Així i tot, participa en 22, de les que cal destacar Belle Époque

(Fernando Trueba, 1992), El abuelo (José Luis Garci, 1998), Pepe Guindo (Manuel Iborra, 1999), Todo sobre mi

madre (Pedro Almodóvar, 1999) i La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999).

L’última pel·lícula que va dirigir va ser Lázaro de Tormes (2001) que no va poder acabar per problemes de salut,

sent substituït per José Luis García Sánchez en la direcció i per Fernando Rabal en el paper del cec. Tot i això, a

partir del 2000 va participar com actor a Plenilunio (Imanol Uribe, 2000) i a onze pel·lícules més. L’última va ser

Medea 2 de Javier Aguirre, estrenada un any abans de la mort de Fernando Fernán Gómez.

Va morir el dia 21 de novembre de 2007 amb 86 anys. Marisa Paredes, presidenta de l’Acadèmia de les Arts i les

Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, quan li va fer entrega de la seva dècima Medalla d’Or, el va descriure a la

perfecció: «Per anarquista, per poeta, per còmic, per articulista, per acadèmic, per novel·lista, per dramaturg, per

únic i per conseqüent».

Fernando Fernán Gómez va treballar d’actor; va escriure

guions, novel·les, poesia, articles i assaig; va dirigir cinema i

teatre; va ser membre de la Real Acadèmia de la llengua i

activista de l’CNT-AIT.

Fill d’actors (tot i que el seu pare no el va reconèixer), es definia a

si mateix com a còmic (en el sentit antic del terme, recordem El

viaje a ninguna parte, novel·la i pel·lícula seves). Deia que havia

volgut ser actor pel molt que li agradaven les dones i per guanyar

diners. Per sortir de la misèria, deia. Com actor, va fer tantíssimes

pel·lícules, més de dues-centes. Però també va treballar al teatre

i a la televisió.

EL DIRECTOR

José Calvo 

Fernando Guillén
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ACTUEN:

SOPAR DE CINE – EL MUNDO SIGUE SOPAR DE CINE – EL MUNDO SIGUE


