
PRIDE (ORGULLO)-VOSE

L’activitat està composta de la projecció de la pel·lícula, 

una presentació de la mateixa, tast de vins, aquest cop 

de les bodegues Ficaria Vins de La Figuera (D.O. 

Montsant), sopar i col·loqui posterior.

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

•Cal confirmació prèvia.

Dijous dia 26 de març

PROGRAMACIÓ 

PEL·LÍCULA: 20:15 hores

PRESENTACIÓ: 22:20

SOPAR: 22:30 hores

El sopar i el tast són al Restaurant L’Espurna

FI DE L’ACTIVITAT: 24 hores

C/ Pau Casals, 39

UN SOPAR DE CINE

PRIDE (ORGULLO)-VOSE

Podeu efectuar les reserves al telèfon 977 36 88 38  o al 
propi cinema

Dijous dia 26 de març a les 20:15h



PRIDE (ORGULLO)-VOSE

Anglaterra (2014). 120 minuts. Versió original i  subtítols en castellà

La pel·lícula

Pride és una comèdia sense més pretensions que les d’arribar a una audiència

amplia i que l’espectador s’hi abandoni i passi una bona estona. Amb la

«història d’iniciació» d’un dels personatge, Joe Cooper, ens introduïm en el grup

de gays i lesbianes que vol recollir diners per un altre grup, el dels miners en

vaga. Dues «tribus» socials aparentment a les antípodes, però les dues

discriminades i bastonejades per la societat benpensant, la premsa (i la

policia), que troben en la «solidarity forever» una forma de sortir del seus

ghettos, conèixer-se i aprendre de la realitat dels altres.

El film de Matthews Warchus, realitzador de musicals d’èxit, aconsegueix alguns

moments brillants com la seqüència del ball, d’un gran dinamisme, tensió i

alegria (només cal veure la reacció del públic a les sales: tot de fileres de cares

somrients). El ball arriba al seu clímax quan l’actor Dominic West (de 45 anys)

salta damunt de la taula allargada i els gots dels miners es van apartant

ràpidament a mesura que ell avança. De ben segur que recordarà a Billy Elliot

o Full Monty, les altres pel·lícules que fulminen els estereotips de gènere. Segons

diu el director en una entrevista “va ser assajada durant sis setmanes i rodada

amb quatre càmeres”.

Una de les crítiques (segurament no del tot justa) que podríem fer al guió de

Stephen Beresford és que no doni cap apunt dels motius de la protesta dels

miners, ni tampoc del punt de vista de la majoria de la societat sobre la vaga

més llarga i més complexa de tot el sindicalisme britànic. Clar que potser

aleshores estaríem parlant d’una altra pel·lícula i d’un altre director.

Malgrat tot, Pride és una bona pel·lícula que manté el interès en una història de

la qual al començament ja en podem endevinar el final. Ho aconsegueix, a

banda del gran treball dels actors, amb una mescla intel·ligent de situacions

extremes amb altres de còmiques i amb d’altres d’alt contingut emocional. Tot

plegat provoca que l’espectador surti del cinema millor de com hi va entrar.

PRIDE (ORGULL)-VOSE

El director

Matthew Warchus (1966) és un director de teatre, d’òpera i de musicals

que treballa tant al West End com a Broadway. Ha dirigit des d’obres de

Shakespeare (Hamlet, Corolianus, Henry V) fins a muntatges d’autors

contemporanis, com Sam Shepard o Yasmina Reza. Dins del gènere

musical ha aconseguit molt d’èxit amb l’adaptació de les pel·lícules

Matilda i Ghost.

Com a realitzador de cinema ha dirigit i produït Simpatico (1999) i la

pel·lícula d’avui Pride (2014)

Simpatico o Círculo de engaños és un drama, adaptació d’una obra

teatral de Sam Shepard. Una estafa en les apostes de les carreres de

cavalls i un xantatge a un comissari corrupte persegueix als seus

protagonistes vint-i-cinc anys després, quan un d’ells vol tornar al passat i

remou la vida de tots els altres. La trama aconsegueix mantenir el interès

amb una dosificació de flash-backs que ens van desvetllant els fets del

passat que motiven la conducta dels personatges. Un duel a tres bandes

de grans actors: Nick Nolte, Jeff Bridgess i Sharon Stone (amb l’actuació

notable del veterà Albert Finney i de Catherine Keener). Aquest luxe

d’actors salva una història que ha de funcionar millor en teatre.

Pride es situa en la línia d’altres pel·lícules hereves del «realisme social

britànic» que creuen la reivindicació amb la comèdia; films de pressupost

baix que retraten personatges de la classe treballadora en situacions

desfavorables (atur, famílies desgavellades, vagues, discriminació...). En

aquest sentit, es relaciona amb Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000), Angels

share (Ken Loach, 2012), Full Monty (Peter Cattaneo, 1998), Secrets and

lies (Mike Leigh, 1996) i My beautiful launderette (Stephen Frears, 1985).

Com Billy Elliot i My beautiful launderette, Pride és desenvolupa durant el
tatcherisme i, a més, està basada molt fidelment en fets reals.

FITXA ARTÍSTICA
Bill Nighy (Yo, Frankenstein)
Imelda Stauton (El secreto de Vera Drake
Dominic West (Chicago)
Paddy Considine (Redención)
Ben Schnetzer (La ladrona de libros)

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

FITXA TÈCNICA
Director: Matthew Warchus
Guió: Stephen Beresford (The last of the
haussman – teatre)
Fotografia: Tat Radcliffe (71)
Música: Christopher Nightingale (Matilda
The musical)

“Una pel·lícula feta per agradar al públic, en el millor sentit (...) 'Pride' 

no és subtil quan assenyala els seus propòsits, però, per desgràcia, 

són temes que encara necessiten assenyalar-se.” 
Peter Travers: Rolling Stone

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

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


