
SOPAR DE CINE – LOREAK (FLORS)

Dijous 15 d’octubre a les 8 del 

vespre

EUSKAL EGUNA

Eusko egun handia

Amb la projecció de la pel·lícula, tast de vins, sopar i col·loqui. 

Projecció: 20:00 h

Tast de vins: 22:00 h

Sopar: 22:15 h

Col·loqui: 23:30 h

El tast escollit és un excel·lent Txacoli Uhin Berdea “ona verda.” Originari del celler K5 Arguiñano

pertanyent a la D.O. Getariako Txacolina. Es tracta d’un vi mono varietal de ceps de raïm

Hondarribi Zuri.”

El sopar, una mostra dels més típics “ pintxoak” del País Basc, acompanyats d’originals tapes del

restaurant L’ Espurna.

El col·loqui serà dirigit per María Isabel Salvat i Víctor Feliu.

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

•Cal confirmació prèvia.

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

SOPAR DE CINE – LOREAK (FLORS)

DIJOUS 15 D’OCTUBRE 
A LES 20:00

LA CRITICA HA DIT

“Una de les sorpreses cinèfiles  de l’any. Un film en que no passa res y passa tot.”

Lluís Bonet Mojica-. La Vanguardia

“Una cristal·lina, magnètica i molt profunda faula de la desolació. Una brillant i precisa reflexió 

sobre l’aroma del record, sobre el pes de la pèrdua. Qualsevol d’elles.”

Luis Martínez: El Mundo

“Una bella pel·lícula plena de subtils paral·lelismes entre els personatges. Suposa un gran salt 

endavant  en la filmografia de Garaño i Goenaga”

Javier Ocaña: El País

“Emocionant i delicat melodrama, embolicat en la major senzillesa”

E. Rodríguez Marchante: ABC

“Loreak busseja en el territori del drama íntim, utilitzant a consciència eines pròpies de thriller (...) 

El millor: que segueixi viva i creixi, desprès del seu visionat.” 

Álex Montoya: Fotogramas

UN SOPAR DE CINE

AMB MOTIU DE LA SELECCIÓ DE LOREAK PER COMPETIR 
EN ELS PROPERS PREMIS OSCAR EN LA CATEGORIA DE 

MILLOR PEL· LÍCULA DE PARLA NO ANGLESA

www.cinecambrils.cat

cinemacambrils 

@ Rambladelart

Tel. 977 36 88 38



LA PEL·LÍCULA

L’Ane passa per “una època difícil de la vida” i el misteri d’un admirador secret li dóna una empenta d’il·lusió. Sent agraïment

cap a aquesta persona i a la vegada, segurament, li fa pensar en com canviaria la seva situació si el conegués. Tere, la “ama”,

vol conservar la memòria del seu fill mort com una forma de mantenir-lo encara viu (la semblança que marca la pel·lícula amb

les flors és preciosa i precisa: “una ferida oberta per tal que durin més”). Lourdes, en canvi, vol, en un primer moment i com a

recurs per sobreviure, oblidar completament; després, al cap del temps i condicionada per l’actitud dels altres dos personatges

li surt el dol que havia reprimit abans.

Una petita gran pel·lícula: petita per els mitjans utilitzats i gran, per almenys, tres motius.

El guió està construït a partir de les tres protagonistes, que evolucionen en paral·lel i que acaben confluint en el recurs de les

flors. Aquest fet, junt amb la interpretació continguda de les actrius, aconsegueixen que la història, que podria haver estat un

melodrama infumable, sigui una obra dramàtica amb tocs d’intriga. És, en realitat, senzill en el plantejament, ja que parteix de

situacions més o menys quotidianes i les explica de forma molt clara; però arriba a transmetre una gran complexitat d’idees i

sentiments sobre la soledat, la incomunicació, l’alienació del treball i les diferents maneres de relacionar-se amb la mort.

És una gran pel·lícula també a nivell formal; enquadres molt estudiats, imatges que sovint veiem a distància a través de

finestres (les del cotxe, les de les cases, la grua, el peatge de l’autopista...), una característica que és “marca de la casa” dels

directors i que es veu també a altres pel·lícules seves. Una altre element que crida l’atenció és la utilització intel·ligent de la

llum: grans contrastos en els interiors, de vegades filtrada a través de petites encletxes en la foscor que es claven en el rostre

dels personatges (com en el de Lourdes, sola a casa, després de la mort de Beñat).

I un darrer mèrit, no menys important, és el gran treball d’interpretació de les protagonistes, Nagore Aranburu, Itziar Aizpuru i

Itziar Ituño que amb una gran economia de diàlegs, han de transmetre els drames interiors d’Ane, Tere i Lourdes.

EL DIRECTOR

SOPAR DE CINE – LOREAK (FLORS)

Jon Garaño (1974) 

Va estudiar periodisme i publicitat en

la EHE i cinema a Sarobe i també als

Estats Units. És cofundador de la

productora Moriarti on, a més de

director també ha treballat com a

guionista i productor. És autor en

solitari i en compañía, de diversos

curtmetratges i documentals

premiats en un gran nombre de

festivals.

(Jon Garaño i Jose Mari Goenaga, 2010). És la història, en 80 dies, d´ Axun, una dona setanta anys que va a visitar,

diàriament, l´ex-marit de la filla, que està en coma. Allí retroba a Maite,una amiga de l´adolescència. Axun s´aboca en

l´amistat amb Maite intentant recuperar el temps perdut, potser amb nostàlgia d´una altra vida que potser podria haver

estat. Maite li mostra una altra manera de viure que trasbalsa les seves rutines i la relació amb el marit i la filla, en

paraules del personatge: "en muchos aspectos, el hacernos mayores no nos convierte en más sabios". Són destacables

les interpretacions de les dues protagonistes, Itziar Aizpuru i Mariasun Pagoaga, curiosament les dues provenen del

teatre d´aficionats i han començat a treballar en el cine en els darrers anys (per Mariasun és el seu debut).

TRES PEL·LÍCULES

SINOPSI

L’Ane rep de forma misteriosa un pom de flors cada setmana de forma anònima i vol descobrir qui és el remitent. Tere vol

descobrir qui és la persona que porta flors al lloc on va morir el seu fill. Lourdes, la nora, també és veu arrastrada pel misteri

de les flors. Tres vides i diferents maneres d’enfrontar-se a la pèrdua, a la soledat, a la incomunicació, que acaben per

confluir.

Repartiment

Ane: Nagore Aranburu

Tere: Itziar Aizpuru

Lourdes: Itziar Ituño

Beñat: Josean Bengoetxea

Ander: Egoitz Lasa

Fitxa tècnica

Directors: Jon Garaño i Jose Mari Goenaga

Guió: Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga

Fotografia :Javi Agirre Erauso

Música: Pascal Gaigne

(Jose Mari Goenaga, 2005). En una cua d’un peatge de l’autopista, l’atzar posa en contacte dues persones que es

comuniquen a través d’un programa de ràdio que estan escoltant en aquell moment. Un diàleg molt curt i amb una gran

densitat expressiva que s’aconsegueix amb els canvis de punts de vista els enquadres, els personatges “atrapats” i

protegits dintre dels cotxes, el joc de mirades per expressar soledat, por, incomunicació i atracció. Com acostuma a

passar amb els bons curts, sorprèn com amb una història tant destil·lada pugui comunicar tantes coses. Són 11 minuts

de visió obligada per totes aquelles persones amb una mica de curiositat. Destaca la interpretació de Tania de la Cruz i

Josean Bengoetxea (el Beñat de Loreak)

Jose Mari Goenaga (1976)

Va estudiar empresarials a Donostia i

també cinema a Sarobe. És

cofundador de la productora Moriarti.

Ha rebut diverses distincions a l’Estat

i també internacionals. A l’any 2006

va guanyar el primer premi al Festival

Europeu de Curts de Cambrils amb

Sintonia

Filmografia

2003 Sahara Marathon (Digibeta, 55 min.)

2005 The Dragon House (35 mm, 84 min.)

2006 Miramar St (35 mm, 8 min.)

2008 FGM (HD, 18 min.)

2008 On the line (35 mm, 12 min.)

2008 Asämara (35 mm, 9 min.)

2010 80 egunean (35 mm, 105 min.)

2014 Loreak (HD - DCP 2K Scope, 99 min)

Filmografia

2002 Tercero B (35 mm, 18 min.)

2004 Supertramps (35 mm, 70 min.)

2005 Sintonía (35 mm, 9 min.)

2007 Lucio (35 mm, 90 min.)

2010 80 egunean (35mm, 105 min.)

2014 Loreak (HD - DCP 2K Scope, 99 min)

(Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, 2007). Un documental sobre la vida i les obres de Lucio Urtubia (1931) un personatge

poc conegut. Una obra molt documentada sobre l’home que de matí era paleta i de nit falsificava documents d’identitat

que, segons declara, facilitava a les organitzacions antifranquistes i també revolucionàries d’altres països. La seva gesta

més famosa va ser la falsificació massiva de xecs de viatge que va obligar a negociar al Citybank i retirar els càrrecs

contra ell. El documental dóna veu principalment al protagonista, a la família i altres persones que el coneixen, però

destaca el muntatge gràfic amb diferents materials: documents, plaques d’impremta, fotografies, vídeos que també el

converteix en un documental de la història espanyola i mundial de la darrera meitat del segle XX.

80 egunean ha participat en un centenar de festivals internacionals, destaquen: KarlovyVar y Festival, Montreal World

Festival, Festival Internacional de El Cairo i el de Donostia Zinemaldia, on va aconseguir el VI premi de la San Sebastian

Film Commission. És, de moment, la pel·lícula parlada en euskera que ha obtingut més premis.

SOPAR DE CINE – LOREAK (FLORS)


