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Paulina ha acabat dret i el seu pare, que és jutge, vol que es quedi a

la ciutat on l'espera una carrera prometedora, però ella decideix anar

a una zona rural a fer de mestre per un projecte d'educació

democràtica. Al poc temps d'arribar, pateix una violació i es queda

embarassada. Contra el parer de tothom, vol tenir el fill i renuncia a

denunciar els agressors. La pel·lícula va rebre el Premi de la crítica de

Cannes i a Donosti el de la Juventud, Horizontes Latinos i Otra Mirada,

a part de diferents reconeixements a festivals de Llatinoamèrica i

altres països. (https://www.filmin.es)

LA CRÍTICA HA DIT:

«Fascinant al·legoria sobre cims, caigudes i trepadors. Un film intel·ligent i subtil. Les mirades, els

detalls, el diàleg... tot és creïble i consistent». Alejandro Castañeda

(http://www.eldia.com/nota/2017-8-19-1-33-35--la-cordillera-fascinante-alegoria-sobre-cumbres-

caidas-y-trepadores-espectaculos)

«Barreja d'intriga política, drama familiar i thriller psicològic. Darín llueix la seva habilitat per 

desaparèixer dins dels seus personatges». Nando Salvà 

(http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/onbarcelona/mirar/cordillera-grans-actuacions-ricardo-

darin-6305050)

«Santiago Mitre pregunta: El president de l'Argentina és bo o dolent? Nosaltres contestem: Si

l’interpreta Ricardo Dari ́n, és genial».

http://cinemania.elmundo.es/peliculas/la-cordillera/critica/

Director: Santiago Mitre

Guió: Santiago Mitre, Mario Llinàs

Música: Alberto Iglesias

Fotografia: Javier Julia

Fitxa artística: Ricardo Darín,  Dolores Fonzi,  

Érica Rivas,  Gerardo Romano,  Paulina García

SINOPSI

Hernán Blanco, president de l'Argentina,

assisteix a una cimera de presidents

llatinoamericans per formar una aliança

petrolífera transnacional. Brasil defensa la unió i

la independència dels països llatinoamericans,

Mèxic defensa els interessos del Estats Units, que

actuen en l'ombra comprant voluntats, mentre

que el vot de l'Argentina és decisiu per

decantar l'orientació de l'aliança. A part del

dilema polític, el president té una filla que és

psicològicament inestable i un gendre que vol

destapar el seu passat fosc. Al final tot lliga i

sorgeixen dubtes sobre la personalitat del

mandatari argentí.

FILMOGRAFIA

2011

Una història d'iniciació. Roque arriba a la universitat per adonar-se'n

que s'aprèn més de la vida que hi ha al voltant de les aules, en els

companys i en les assemblees. Es revela, en paraules del narrador,

«com un gran talent en el maneig de la gent, en la tàctica i

l'estratègia de la presa de decisions, en la discussió de les idees, en

pensar i establir aliances, fer amics i donar ordres; és a dir, la política».

Una política on els mitjans se subordinen als fins i on conviuen els

idealistes, els arribistes i els traïdors. La càmera en mà segueix a Roque

en la seva vida frenètica, amb els actors barrejats entre els estudiants.

Està plena de referències a la política del país i recorda molt a

l'ebullició de la universitat espanyola dels 70. (https://www.filmin.es)

Hernán Blanco és un personatge inventat, un tipus en

aparença trempat que evoluciona fins a convertir-se en

president. Els que han vist la pel·lícula troben picades d'ullet

amb Raúl Alfonsín, amb Carlos Menem, amb Néstor Kirchner,

amb Mauricio Macri... Nosaltres el veiem com un radical de

província, algú que arriba a ser governador de província, un

tipus que no és fàcilment identificable com de dreta o

progressista. Busquem la versemblança, però no de manera

que s’associï fàcilment a la història recent

d'Argentina. Això de la aliança petroliera continental, que és el marc de la trama, mai va existir

en la realitat, però ens interessava retratar aquesta tensió que hi ha a Llatinoamèrica entre el

proteccionisme i la unió regional, per una banda, i el liberalisme i l'obertura a mercats externs,

per una altra.

La introducció d'una qüestió com els efectes de la hipnosi va ser clau. Teníem por de caure en el

thriller polític més convencional, en fer una House of Cards a l'Argentina. Així va ser que va

aparèixer el fàustic, el pacte, i això ens va posar ordre a pel·lícula. Buscàvem aquest

trencament, perquè el protagonista comencés a ficar-se en el terreny més temut. El polític

tendeix a controlar el seu passat i la vida familiar com a part de la seva construcció de poder,

no vol que es furgui massa. Indagar en el passat et permet trobar zones fosques. Volíem

submergir-nos en la foscor d'aquest home senzill i simpàtic».

(Resum de l'entrevista realitzada per Diego Batlle en Otros Cines 

https://www.otroscines.com/nota?idnota=12387)
El sopar es realitzarà al restaurant 

L’Espurna

(Carrer Pau Casals, 39, 43850 

Cambrils)

Es prega reserva prèvia cinemacambrils Tel. 977 36 88 38



ELS CRÍTICS NO L'ENCERTEN SEMPRE

Com molts ja sabeu, a Rambla de l'Art ens agrada

anar una mica a contracorrent (no massa

tampoc, en la mesura justa), i aquesta vegada

hem volgut programar aquesta pel·lícula malgrat

les crítiques no massa favorables, i és que els crítics

també són persones com nosaltres: tenen

preocupacions, mals dies, presses per acabar la

feina... I, és clar, a vegades s'equivoquen.

Nosaltres hem cregut que La cordillera és una gran pel·lícula, encara que només sigui per veure el

gran Ricardo Darín, però hi ha altres motius no menys importants. Estem segurs que després de

veure-la ens donareu la raó.

Comença amb un tècnic que entra a la Casa Rosada com a símbol que penetrem en les

interioritats del poder. Després coneixem com funciona el gabinet presidencial, una mescla de

trivialitats i determinació pràctica per frenar "el que ara no toca". A continuació ve la lluminositat

fotogràfica dels Andes, la metàfora alta de la inabastable unió llatinoamericana, amb l'arribada dels

presidents al lloc de la cimera. Progressivament, amb alguns moments de transició, tornem a les

interioritats fosques i les maniobres del poder dintre de l'hotel i al drama que esclata amb l'arribada

de la filla del protagonista i els seus records (reals, imbuïts o de caràcter paranormal?).

Són dues històries que en principi poden semblar que vagin per lliure: la de la relació pare/filla i la de

l'alta política, però que en realitat es troben en tota una sèrie d'interrogants que coincideixen en el

tema de la corrupció política: Es deix subornar el president per l'enviat nord-americà? La seva

carrera es fonamenta en un assassinat? Com ho pot saber la filla si és que no havia nascut? L'atac

de cor del gendre és només oportú o també està provocat?

No són aquestes les úniques preguntes que sorgeixen. De fet, les històries de Santiago Mitre sempre

apunten en diferents direccions, amb uns personatges enfrontats amb dilemes i amb els espectadors

davant de la tessitura d'interpretar-los. En definitiva, nosaltres sí que estem segurs d'encertar-la si

diem que es tracta d'una gran pel·lícula, que no deixarà ningú indiferent. Ja ens ho direu.

EL SECRET DE RICARDO DARÍN 

Per a un productor, tenir a l'actor argentí en una pel·lícula és sinònim

d’èxit. Ricardo Darín ha fet tots els registres possibles i en tots ha

omplert la pantalla amb la seva estampa. El seu treball, en lloc de

desmillorar el dels altres, el destaca i el posa al mateix nivell (pensem,

per exemple, amb els altres protagonistes de El secreto de sus ojos).

La seva figura potencia una simfonia on els solos dels diferents

instruments es relacionen entre ells i s'integren en un tot, sense que el

virtuosisme d'uns deixi enrere els dels altres, sinó que els fa créixer.

Ricardo Darín ha estat estafador d'anar per casa, policia, capellà, botiguer... i, ara el president

d'Argentina. Sense gaire moviment facial, amb la mirada clara i, amb el somriure, amb la veu i amb

el cos aconsegueix representar els personatges més diversos i fer-los creïbles, com si ens els trobessim

pel carrer o a les notícies. Aquest és el secret del seu éxit.

PARLA EL DIRECTOR, SANTIAGO MITRE

«El salt des de la meva primera pel·lícula, en termes de

producció, és abismal, però els problemes són similars: com

tractar amb el material i com explicar la història de la millor

manera possible. Es va donar tot de forma natural. Cal

adaptar-se a les condicions que es tenen. Els recursos van

passar de ser nuls a El estudiante, a ser molts a La Cordillera,

però són finits i sempre en necessitaríem més.

Cal adaptar-se, però a aquesta alçada no repetiria aquella primera experiència perquè com a

director tinc la responsabilitat que paguin bé a la gent que t'acompanya. En aquest sentit, Paulina va

ser una bona experiència intermèdia, feta ja de manera més professional i cara al seu nivell, també

amb vuit setmanes de rodatge. De tota manera, l'essencial segueix sent trobar-se en el quadre, en el

pla, en l'escena. Estava molt segur del guió i l'únic complicat va ser el desafiament del dia a dia,

solucionar problemes com la falta de neu al lloc, la quantitat de viatges, l'arribada dels actors

estrangers i aquestes coses.

La nostra idea ha estat sempre la de no subestimar

l'espectador, no retrocedir en les ambicions narratives o

de posada en escena per facilitar les coses. És un material

amb el qual em sento representat completament. Pel que

fa a l'elenc, un vol tenir a Darín tot el temps al seu costat.

Un actoràs capaç de provocar aquesta tensió, de

generar aquesta sensació de veritat cada vegada que

parla. Ricardo va ser un aliat espectacular perquè té una

aura de bona ona i energia positiva. Ell et posa sempre

del seu costat, però la pel·lícula t'empeny a dubtar sobre

les reals intencions del seu personatge. La meva germana Mariana i Javier Braier (encarregats del

càsting) van buscar actors amb el pes específic per interpretar els presidents, com Giménez Cacho

en el cas de Mèxic o Paulina García en el de Xile. Quant a l'enviat nord-americà, no buscàvem una

gran estrella. I, encara que no parla espanyol i vam haver de traduir el guió a l'anglès, Slater va

resultar l'indicat. De cop, gràcies a l'èxit de la sèrie Mr Robot, es va convertir de nou en un actor

important.

En les meves pel·lícules estan sempre latents el duel generacional i el qüestionament a la pràctica

política per part dels personatges, com ara Dolors Fonzi davant d'Oscar Martínez, a Paulina, i de

Darín, a La Cordillera. Després de ficar-me amb la política estudiantil a El estudiante i amb el treball

social i la militància de base en zones marginals a Paulina, tenia ganes de fer una pel·lícula sobre

l'alta política, ficar-me al cor de la bèstia.

L'oficina d‘ Hernán Blanco és l'autèntic despatx presidencial. Vam tenir accés a la Casa Rosada una

nit sencera i tot un diumenge. Vam poder rodar en l'autèntic avió presidencial. En aquest sentit, tot és

molt creïble. D'altra banda, per entendre la dinàmica dels cims, vaig acompanyar el meu pare, que

des de fa molts anys treballa en organismes internacionals, a un parell de trobades regionals. Em vaig

documentar molt i La Cordillera està dins dels estàndards, fins i tot diria una miqueta per sobre,

d'aquest tipus d'esdeveniments.


