
LA GRANJA DEL PAS

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

(inclou entrada + sopar+tast+cinefòrum).

•Es prega confirmació prèvia.

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE

CINEMA + SOPAR + TAST DE VINS + COL·LOQUI

PROGRAMACIÓ: 

PEL·LÍCULA: 20:30 hores

SOPAR: 22:30 hores

El sopar i el tast són al Restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS

SOPAR DE CINEMA 

SOPAR DE CINEMA
DIVENDRES 4 DE 

DESEMBRE A LES 20:30h

Sopar amb la presència de la seva directora:

SÍLVIA MUNT

CINEMA

+

SOPAR

+

TAST DE VINS

+

CINEFÒRUM

20 €



Sílvia Munt dedica gran part de la seva activitat professional al teatre. A més, a

partir de 1998 és una prolífica directora. La seva commovedora obra Lalia -sobre

una nena saharauí- va guanyar el Goya al millor curtmetratge. A continuació ha

rodat diversos telefilms per a la televisió autonòmica catalana i la cinta Pretextos,

on també encarnava a la protagonista, i dos documentals: Gala i La Granja del

Pas.

Podríem definir la seva obra com un cinema compromès amb les persones si

considerem les temàtiques que afronta: la incomunicació, la soledat, els

“pretextes” que ens ajuden a viure, la diferent sintonia entre dona i home... A
més no defuig temes candents com la crisi d’identitat dels emigrants, el racisme,

els desnonaments. El seu cinema també és un cinema de grans actors, els sap

triar per a que brodin els seus personatges tal com ella ho fa amb el seu treball

com actriu.

LA DIRECTORA

Sílvia Munt

Gala (2003). El primer llargmetratge documental de Silvia

Munt fet per a cinema. Comença a Kazan, on va néixer

Elena Dimitrievna Diakonova al 1894; passa per Moscú,

Davos, Paris, Nova York i finalment Cadaqués. Dóna veu a

totes les persones que la van conèixer o que han escrit sobre

ella.

És un viatge apassionant i apassionat; apassionant en la

forma de reconstruir la vida i la personalitat polièdrica de “la
darrera musa del segle XX” i apassionat per la implicació de

la realitzadora i de tot l’equip en el projecte (seqüències on la

“troupe” discuteix sobre la manera de ser de la protagonista).

No pretén un enfoc objectiu, distanciat; la qual cosa el fa

encara més autèntic.

FILMOGRAFIA

Sota el mateix cel (2008). El drama de la identitat dels

immigrants en la pell d’una nena de dotze anys, la Hanan.

Crescuda aquí, traient bones notes a l’escola i amb projectes

personals (vol ser escriptora), torna al Marroc; ja que el seu

pare, cansat de treballs precaris que no corresponen a la seva

formació de periodista, decideix tornar-hi. Una vegada allí se

n’adona de que ja no és el seu món. Fatiha, la mare i Sergi, el

mestre de la nena, van al Marroc i aquest viatge provoca una

sèrie de canvis en tots els personatges.

Meublé La Casita Blanca (2011). Cinc històries de cinc

parelles que lloguen una habitació per hores en un

desaparegut “meublé” de Barcelona (molt famós durant la

postguerra). La parella casada que vol trencar la rutina i salvar

el matrimoni; la perruquera que necessita ser desitjada i el

venedor de cupons (Francesc Garrido) que la desitja;

l’aventura secreta de dos actors; la parella amb molts anys de

diferencia, el tango eròtic del Màrius i l’Helena; i per últim la

Sara (Silvia Munt) que prepara l’escenari de la seva trobada

amb un amant que mai no vindrà. La pel·lícula ens va

presentant fragments de cada trama amb els seus

components de sensualitat i soledat

Pretextes (2008). Viena, directora de teatre, i Daniel, metge

d'un geriàtric, són una parella de llarga durada en moments

crítics; s’estimen molt, però estan a punt del trencament. Al

mateix temps Viena dirigeix una adaptació d’un conte de

Txejov on una parella troba la felicitat fora del matrimoni. La
trama de l’obra de teatre es barreja amb la vida de Viena i

també amb la dels actors que l’interpreten. Tots els

personatges tenen els seus pretextes (el treball, la beguda...)

per no enfrontar-se als problemes i ser feliços en certa manera,

perquè com diu un dels actors de l’obra de teatre: "la vida

autèntica té les seves petites decepcions i la vida

decepcionant té les seves petites autenticitats...“

Un gran treball del director de fotografia David Omedes que

crea un ambient introspectiu i claustrofòbic.Va obtenir el Premi

a la Millor Direcció i a la Millor Fotografia al Festival de Málaga

(2008). També va ser finalista als Premis Gaudí en les categories

de Millor direcció i de Millor actriu.

Mentiders (2012). Una comèdia dramàtica nadalenca. La Fonsi (Àgata

Roca) està separada amb dos fills i amb una nova parella, l’Aurèlia. L’ex-marit

(Pau Durà) viu amb una noia que es dedica a la prostitució i que està molt

malalta. Tots ells amb algunes mentides que els serveixen per anar tirant, tenen

algunes dificultats per passar una nit de Nadal tranquil·la i feliç.

Fotograma extret

de la pel·lícula



Els protagonistes del documental, que podríem ser qualsevol de

nosaltres, s’organitzen dins la Plataforma dels Afectats per la

Hipoteca (PAH). Molts d’ells havien estat membres de famílies on hi

havia dos sous i, legítimament, volien ser propietaris de la casa on

vivien. La pèrdua de la feina els impedeix seguir pagant l’hipoteca
i, a la vegada, fer front a les necessitats més bàsiques. Amb el

desnonament es troben al carrer, però, la lletra petita de l’hipoteca

els obliga a seguir pagant per un pis que no serà mai seu; una

clàusula abusiva que no s’ajusta a la legalitat europea i que

encara és vigent.

Documental rodat de forma directa. Si ens deixem portar per les

imatges i les paraules, la càmera, sense intermediaris, és els nostres

ulls. I els nostres ulls poden seguir les vides de les persones que més

pateixen la reestructuració econòmica i que ens expliquen, en

primera persona, la seva desesperació. També ens parlen de com

la solidaritat mútua i la lluita contra la injustícia els retorna l’alegria i

la confiança en el futur.

Una demostració pràctica de “sí que es pot”. Es poden canviar les

coses quan les persones transcendim la nostra situació individual i,

sense intermediaris (com en la narració del documental), ens unim

amb altres per decidir el propi camí.

Una aposta personal i compromesa de Sílvia Munt que amb molt

pocs mitjans (quatre persones), sense finançament extern i amb

molts entrebancs, aconsegueix que l’espectador es posi a la pell

dels protagonistes, del seu drama, i es contamini amb l’alegria i

l’optimisme que comporta la solidaritat.

LA PEL·LICULA

La Granja del Pas

SINOPSI:

Documental que es centra en la Granja del Pas, per ser el lloc de

reunió de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de

Sabadell. El documental abordarà el seu funcionament, i

l'evolució i transformació de les persones que formen part de la
Plataforma, i la realitat dels desnonaments.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Sílvia Munt

Guió: Sílvia Munt, Raquel Cors,

Daniel Lacasa

Fotografía: Daniel Lacasa

So: Nacho Ibarra

Any: 2015

Durada: 82 minuts

Pais: Espanya

La granja del Pas ha aconseguitel primer premi a la Sección

Tiempo de Historia de la SEMINCI de Valladolid i estem segurs

que a aquest reconeixement li seguiran molts d’altres a nivell

internacional.

.

La Granja del Pas
La realitat directa

a la pantalla gran.

La Granja del Pas - Sabadell

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.



Un cop acabada la pel·lícula ens

desplaçarem al restaurant L’Espurna de

Cambrils on continuarem el col·loqui amb la

directora i els coordinadors de l’esdeveniment,

en Victor Feliu i l’Isabel Salvat. El col·loqui anirà

acompanyat d’un tast de vins, per a aquesta

edició descobrirem el Vi Novell 2015 del celler

el Masroig (DO Montsant).

El Vi Novell presenta un color vermell molt viu, de cirera picota, és

brillant, net i dens. En nas, el vi es manifesta intens i fresc, i es poden

trobar les maduixes i seguidament les notes làctiques i balsàmiques

de fons. En boca, l’entrada és fresca. És un vi rodó i equilibrat, on

predomina la fruita vermella. El Vi Novell del Masroig s’elabora amb

la tècnica de la maceració carbònica, el que permet mostrar la

fruita gairebé intacta del raïm.

El cupatge de Garnatxa i Samsó busca frescor, la fruita gairebé

intacta del raïm a la nostra boca, amb la brillantor del vi inacabat.

Un vi que té doble vida perquè es troba a mig camí entre els bancals

del Celler el Masroig, que l'han vist néixer, i el Celler que l'ha vist

créixer.

De color robí intens, vellutat perfecte, dens. En nas és brillant, amb
puntes de fruites tropicals amb records de maduixa i cirera, raïm,

iogurt, làctics i most.

En boca és suau, franc i fresc. Molta fruita, raïm, caramel de

maduixa, d'evolució ràpida i post-gust elegant.

Elaborat al Celler el Masroig (DO Montsant).

EL SOPAR DE CINEMA A L’ESPURNA

EL TAST DE VINS – Vi Novell 2015

Vi bandarra i popular, molt fruitat, 

amic de la gresca i la tradició.

Garnatxa 60% Samsó 40% Maceració 

Carbònica.

EL CELLER EL MASROIG (DO MONTSANT)

És un dels celler més importants de la comarca del Priorat. La seva

fundació es remunta a inicis del segle XX, concretament a l’any 1917.
Compta amb prop de 500 ha de vinya pròpia, totes elles emparades
sota la Denominació d’Origen Montsant, essent el celler més gran de

la denominació.

2,5 milions de kg de verema repartits entre les varietats samsó, ull de

llebre, garnatxa negra i syrah.

El sòl predominant d’argila vermella és un important factor que influeix

en la qualitat del raïm. La llum del sol reflectida per la terra vermella

sobre els raïms contribueix de forma efectiva en el procés de

maduració del fruit.

El temps sec a l’estiu, l’escassa fertilitat d’aquestes terres d’interior i el

relleu muntanyós fan que el clima mediterrani adquireixi en aquesta

zona trets de continentalitat.


