
LA ACADEMIA DE LAS MUSASSOPAR DE CINEMA 

SOPAR DE CINEMA
DIMECRES 20 DE GENER 

20:30h

Sopar amb la presència dels actors

principals:

RAFFAELE PINTO, ROSA DELOR MUNS, 

MIREIA INIESTA 

CINEMA

+

SOPAR

+

CINEFÒRUM

20 €

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

(inclou entrada + sopar + cinefòrum).

•Es prega confirmació prèvia.

DIMECRES 20 DE GENER

CINEMA + SOPAR + COL·LOQUI

PROGRAMACIÓ: 

PEL·LÍCULA: 20:30 hores

SOPAR: 22:30 hores

El sopar es farà al restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS

Ens trobaràs a:

Passatge Rambla Jaume I, 35 CAMBRILS

Trucans al 977 36 88 38

www.cinecambrils.cat



José Luis Guerin no ens acompanyarà al "Sopar de Cinema" del dimecres

proper, de fet, ell diu que mai torna a veure les seves pel·lícules. És una llàstima,

segur que li agradaria el cine de la Rambla de l'Art. En una entrevista molt

recomanable parla del seu interès per l'arquitectura dels cines: «Lamento que no

haya habido un mínimo de atención hacia el patrimonio arquitectónico de las

salas de cine hasta muy tarde, cuando ya han sido destruidas casi todas.» La

nostra, la del Toni Badimon, és una de les que ell diu, una de les poques que

queden. El comentari acaba parlant sobre el moment present, com són i com es

diuen els cines ara: «Porque a veces hay una docena de salas y la decisión de

salir se diluye frente a una serie de objetos de consumo, que le convierte en un

producto más. Están junto a las grandes superficies de alimentación y se suelen

llamar con los mismos nombres de los centros comerciales». La academia de las

musas no es projectarà en cap d'aquestes sales. Tampoc és el seu lloc. El seu lloc

és el cinema de la Rambla de l'Art i el seu format el de Sopar de Cinema. Dins de

tantes pel·lícules que infravaloren la intel·ligència de l'espectador, aquesta és un

luxe, un tiberi d'idees, de pensament. Una pel·lícula així requereix temps i

conversa. I tenim la gran sort de comptar, com a guies en aquesta conversa a

tres protagonistes de la història, Raffelle Pinto, Rosa Delor Muns i Mireia Iniesta.

Maria Isabel Salvat i Victor Feliu

LA ACADEMIA DE LAS MUSAS 
a la RAMBLA DE L’ART

Raffaele Pinto (Nàpols, 1951) Professor de Filologia Italiana a

la Universitat de Barcelona (UB), presideix la “Societat

Catalana d’Estudis Dantescos” i coordina el “Seminario de

psicoanálisis, cine y literatura” de la UB.

Rosa Delor Muns (Barcelona, 1943) Doctora en Filologia

Catalana. Publica el blog Quaderns de Lavínia sobre

literatura, cine i psicoanàlisi.

Estudiosa de l'obra de Salvador Espriu, en dirigeix des de

1992 les Obres Completes, i té nombroses publicacions

sobre el poeta.

Mireia Iniesta (Barcelona) Llicenciada en Filologia

Romànica i Filologia Italiana per la UB. Máster en cine i

audiovisual contemporani en la Pompeu Fabra. Redactora

de la Furia Umana i de Cinergia, col·laboradora del

Destilador Cultural. Vicedelegada de Cinema and Moving

Image Research Assembly (Camira) a Catalunya.

Respectuós amb l'espectador i amb el propi cinema, el seu cine defuig tot tipus

de convencionalismes, reflecteix el que veu, com i quan ho veu, i a un ritme

pausadíssim per donar-li a l’espectador tot el temps que vulgui per entrar en el

seu món. No creu en les fronteres entre el documental i la ficció, la seva mirada

és de documentalista, gairebé etnogràfica, els seus personatges reals actuen

com ho farien uns actors representant uns personatges de ficció i els seus

personatges de ficció podrien passar per reals.

Utilitza la càmera gairebé sense moviment només deixant que enregistri tot el

que passa davant. Por semblar, en una primera aproximació, que ho filmi tot

sense cap ordre establert i potser és així, però la coherència del seu producte

ve donat per un muntatge minuciós que fa el mateix director.

En paraules de Óscar Navales, “les pel·lícules de Guerin necessiten d’un

espectador despert i disposat a dialogar amb les imatges del realitzador. Només

amb aquesta actitud poden ser assimilats els suggeriments que es desprenen
constantment de les seves imatges”

EL DIRECTOR

JOSÉ LUIS GUERIN (Barcelona, 1960)

Curtmetratges: La agonía de Agustín (Super 8, 1975), Furvus (Super 8, 1976),

Elogio a las musas (Super 8, 1977), El orificio de la luz (Super 8, 1977), Film Familiar

(Super 8, 1976-78), La dramática pubertad de Alicia (Super 8, 1978), Memorias

de un paisaje (16 mm, 1979), Diario de Marga (Super 8, 1980), Naturaleza

muerta (35 mm, 1981), Apuntes de un rodaje (16 mm, 1982), Retrato de Vicky

(vídeo, 1982). Unas fotos en la ciudad de Sylvia (vídeo, 2007).

FILMOGRAFIA

Los motivos de Berta (1983), rodada en blanc i negre

produïda en cooperativa. Narra el pas a l’adolescència

d’una nena que viu aïllada enmig de la meseta castellana,

la seva vida es veu alterada per l’aparició d’un home

turmentat i excèntric i per l’arribada de l’equip de rodatge

d’una pel·lícula

Llargmetratges

Director i guionista de cinema. Professor de la

Universitat Pompeu Fabra (UPF). Guardonat l'any 1999

amb el Premi Nacional de Cinema concedit per la

Generalitat de Catalunya i l'any 2001 amb el Premi

Nacional de Cinematografia concedit pel Ministeri de

Cultura d'Espanya.



Innisfree (1990) documental fet a Irlanda, a Cong (el poble

on al 1951 John Ford va filmar “The quiet man”). Guerin

dóna la paraula a la gent i el resultat és un mosaic

d’anècdotes, relats i imatges actuals contraposades a les

de la pel·lícula. És una aproximació sentimental i

etnogràfica a la vida dels habitants de Cong i també una

reflexió sobre el pas del temps.

Tren de sombras (1997) La primera part es basa en una

suposada reconstrucció d’unes pel·lícules familiars dels

anys 30. En la segona part fa un paral·lelisme amb les

imatges “actuals”, amb els actors i els llocs on el temps ha

fet els seus canvis. Per aquesta obra va rebre el Premi

Nacional de Cine de Catalunya (1999).

En construcción (2001) Un gran documental que, a través

de dos anys de la vida de vàries persones (un vell mariner,

una parella jove i uns treballadors magribins), ens presenta

la “gentrificació” del barri del Raval. És a dir, com hi són

substituïdes les classes populars per altres de major poder

adquisitiu, a causa d'intervencions urbanístiques que

revaloritzen els preus dels habitatges (que prèviament

s’havien deixat degradar). Parla del pas del temps, de la

soledat, del sentit de la vida.... amb imatges intencionades

i converses a vegades molt profundes (a la vegada que

senzilles). Són remarcable les diferents mirades de la

càmera: des de dins de l’obra cap al carrer i les cases, des

de les cases cap a la obra. És una obra de visió obligada.

Va guanyar el Premi Especial del Jurat a Donosti (2001) i el

Goya al Millor Documental (2002).

En la ciudad de Sylvia (2007) Forma part d'un tríptic amb el

vídeo Unas fotos en la ciudad de Sylvia i la instal·lació Las

mujeres que no conocemos. La ciutat és Estrasburg, Sylvia

és Pilar López de Ayala (un rencontre, una aparició?) i la

mirada és la d'un passejant. Cares, ulls, cabelleres,

dibuixos, silencis, murmuris...El protagonista és el cinema, el

cinema en estat pur.

Guest (2010). En el seu viatge de promoció de la pel·lícula

anterior el director construeix un diari visual dels carrers de

les ciutats on es convidat: Bogotà, La Habana, São Paulo,

Nova York, Paris, Hong Kong. En contraposició a l’ambient

dels festivals, els protagonistes son les persones que viuen al

carrer o en barraques i cadascú explica la seva vida, la

seva veritat.

LA PEL·LÍCULA

(durada 92 min)

SINOPSI

La pel·lícula comença com un documental sobre uns seminaris del professor

Pinto sobre l'amor romàntic, la poesia, la bellesa, Dante, el desig, el desig en

les dones... uns seminaris que s'anomenen "La academia de las musas". Els

temes són revisitats en els diàlegs del professor amb la seva parella, la Rosa

Delor; en les converses i relacions de les estudiants entre elles i amb el

professor; en uns viatges a la Cerdanya i a l'Avern (un lloc prop de Nàpols on

la tradició clàssica situa la boca de l'infern).

FITXA TÈCNICA

Guió, direcció i muntatge

Jose Luís Guerin

Any: 2015

Idioma: Català, castellà i italià (VOSE) 

Productors 

Les Films de Orfeo

REPARTIMENT

Rafael PINTO

Emanuela FORGETTA

Rosa DELOR MUNS,

Mireia INIESTA,

Patricia GIL,

Carolina LLACHER

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

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

"Una fascinante mirada a las 

excentricidades de un profesor de 

ética dudosa, que resulta difícil de 

categorizar (...) Atrae a los 

espectadores y les obliga a tomar 

partido." El Pais



La pel·lícula va començar (i comença) com un documental sobre els seminaris

del professor Pinto i va lliscant cap a la ficció, sent-ne protagonistes les

mateixes persones que hem conegut com a personatges reals. Segons explica

Jose Luis Guerin, l'autoria és compartida amb ells (excepcionals interpretes), ja

que a través dels seus diàlegs improvisats anava dibuixant la història, que va

acabar de conèixer i perfilar en el muntatge. D'aquí potser la frescor, la

sensació de realitat que traspua tota la pel·lícula. Segons el director també el

fet de treballar amb actors no professionals és la causa d'una de seves

troballes formals: «Al no ser profesionales era importante no invadir su espacio.

Por eso dejaba el dispositivo sonoro en el interior y la cámara queda fuera.

Pero luego, analizando eso en la sala de montaje, me gustaba mucho cómo

interferían los reflejos en la palabra íntima. La confrontación entre el entorno

de la ciudad y la palabra íntima en primeros planos. Es una película hecha sin

luz, ni dirección artística, ni nada, por tanto, la pequeña superficie que me era

dada a controlar era la de los rostros y a ellos me ceñí. Había que definir el

espacio a través solo de esos reflejos pasajeros, que pueden definir una

ciudad, un bosque, un paisaje, que lo haga de una manera mental, porque

no se ve, se intuye. Cada vez la imagen se banaliza más y a mí me gusta más

ser iconoclasta, cuestionarla, dejar que el espectador complete las imágenes.

Los reflejos tienen algo también de espectral dada su inmaterialidad, es un

trasunto del propio cine, algo que está y no está al mismo tiempo. A mí

siempre que me hablan de imagen virtual, lejos de pensar en cosas

tecnológicas, pienso en sombras y en reflejos». La pel·lícula va rebre el

Giraldillo de Oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. És la primera

pel·lícula espanyola que el guanya.

Sols demano un parell de minuts d’atenció. Sóc conscient del brogit que hi ha

arreu del nostre món de cada dia. I de l’atabalament que potser ens envaeix i

que ni el parèntesi de les festes ha pogut frenar. Però no us puc presentar

aquesta pel·lícula si no hi dediqueu un parell de minuts d’atenció.

Aquesta dona jove que mira a l’altra dona es diu Mireia Iniesta. És filòloga. I ha

acceptat interpretar el paper d’alumna del professor de filologia italiana de la

Universitat de Barcelona Raffaele Pinto. Ho ha tingut molt fàcil doncs ha estat

alumna seva i a més és una cinèfila perduda, escriu articles, col·labora en

empreses culturals vinculades al cinema i s’ha convertit en una autèntica co-

protagonista de “La academia de las musas” de José Luis Guerin.

Sorprèn aquesta mirada tan profunda. Clar que l’altra dona, la que està

d’esquena, la Rosa Delors i Muns, doctora en filologia catalana i especialista en

Salvador Espriu, li està parlant de la relació que, sospita, que la Mireia té amb

el seu marit i...bé no puc dir més però en aquesta escena, quasi al final de la

pel·lícula, és quan “La academia de las musas” mostra tota la narrativa de

ficció que ens ofereix, després de haver passat pel documental d’autor i no

quedar-se en cap de les dues definicions.

Quin valor tenen les paraules? Què és l’amor? Quin pot ser el paper de les

muses en la creació literària? El professor Raffaele Pinto està impartint un

seminari a la Universitat de Barcelona. Professor i alumnes –pràcticament totes

dones, com en les tertúlies dels ‘Sopars de Cinema’- acabaran jugant un joc

que, al principi, pot semblar molt acadèmic però que va derivant cap el

vodevil, d’una manera subtil, irònica, apassionada, càustica...

Sembla un documental però... és una comèdia. Sembla un seminari a la

recerca del valor de la paraula i del seu efecte en les relacions humanes, com

l’amor, però... és una ficció creada des de situacions reals.

La idea d’una hipotètica escola de muses que inspirarien als artistes perquè

retrobessin la puresa de l’art, va atrapar a José Luis Guerin que va assistir al

seminari per filmar-lo. Després d’unes quantes classes enregistrades, va anar

agafant cos una història, sense guió, que bategava per fer-se testimoni, trama,

paraula i imatge. De mica en mica el grup d’alumnes/amics es va anar

adonant del que tenia entre mans, i la successió de seqüències ja no es va

poder aturar. La realitat es va barrejar amb la ficció i es va convertir en

pel·lícula. Ara el producte està acabat, s’exhibeix en festivals, guanya premis,

s’ha estrenat i el podrem veure i comentar en el ‘Sopar de Cinema’ d’aquest

dimarts.

Si podeu, no hi falteu. Us ho recomano.

Comentari d’ANTONI KIRCHNER 
(escrit amb motiu del sopar de cinema fet als cinemes Boliche de Barcelona) 

COMENTARI SOBRE LA PEL·LÍCULA
A càrrec de Maria Isabel Salvat i Victor Feliu


