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SOPAR DE CINEMA
19 DE NOVEMBRE

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

(inclou entrada + sopar+tast+cinefòrum).

•Es prega confirmació prèvia.

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE

CINEMA + SOPAR + TAST DE VINS + COL·LOQUI

PROGRAMACIÓ 

PEL·LÍCULA: 20:00 hores

SOPAR: 22:00 hores

El sopar i el tast són al Restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39

SONATA PER A VIOLONCELSOPAR DE CINEMA 



SONATA PER A VIOLONCELSOPAR DE CINEMA 

En l’últim sopar de cinema, algú va dir, si hi fossin els directors, que dirien de

totes aquestes elucubracions... (no va ser exactament així la frase, ja ens

perdonarà l’autor, però qui escriu això possiblement hagués fet tanta festa a

l’excel·lent xacolí com la resta d’elucubradors).

Això, per sort, no ho podrem dir al proper sopar de cinema, el dia 19 de

novembre tindrem el privilegi de compartir pel·lícula, menjar i tastar un vi

amb la directora, amb l’Anna Bofarull.

Segur que hi compartim moltes més coses ja que Anna Bofarull és nascuda a

Tarragona i aquesta terra ha estat molt present en la seva filmografia,

especialment en Sonata per a violoncel, la pel·lícula protagonista del sopar.

Compartirem, doncs, la mirada de la directora vers el procés de la creació

artística i deixarem que ens porti cap un món separat del nostre per un tel

mínim: el món del dolor.

Deia Paul Valéry: La pell humana separa el món en dos espais. El costat del

color i el costat del dolor. Que una pel·lícula, situada clarament al costat del

color, hagi volgut arribar al dolor, a la fibromiàlgia, té un mèrit inqüestionable.

ANNA M. BOFARULL

(Tarragona, 1979)

LA DIRECTORA:

Guionista i directora de cinema. Llicenciada en

Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i titulada

en direcció cinematogràfica al CECC (Barcelona).

Formada també en cinema a París i en imatge i so a

Alemanya. Forma part, junt amb els productors Heiko

Kraft i Marian Matachana, de la productora KaBoGa,

una productora independent, que es caracteritza pel

marcat caràcter social dels seus projectes.

La seva primera obra cinematografica és A les filferrades (2003) seguit per

Pasajes (2004), dos curtmetratges basats en fets històrics (l’exili republicà i la

persona de Walter Benjamin). Després dirigeix el llargmetratge documental

Notes al peu, estrenat en sales de cinema el 2009 i premiat al Reykjavik

International Film Festival. El 2011 estrena Hammada, documental projectat als

festivals de Montréal, Sao Paulo, Thessaloniki, Dubai, Las Palmas, Toulouse, etc.

Segueix amb Expeditions (2014) un documental dificil de definir, rodat a

diferents ciutats europees (Tarragona, Camp Clar, entre elles). Actualment està

treballant en el llargmetratge, Barcelona 1714, en fase de post-producció.

Encara que només sigui una anècdota, no podem deixar de dir que KaBoGa

va rodar el LipDub Escola Marinada de l’escola d’aquest mateix nom de

Cambrils.

A les filferrades (2003). Una mirada d’una persona

molt jove (l’Anna Bofarull en fer el guió i dirigir aquest

curt tenia només 23 anys) a l’exili. De l’alegria de les

cançons llibertàries del 36 a l’ignominia de les

platges franceses. La mort de l’esperança.

Pasajes (2004). El darrer dia en la vida del pensador

jueu alemany Walter Benjamin. Amb 48 anys,

atrapat a Porbou, entre els nazis i les tropes

franquistes. Una mort poc clara (suicidi, assasinat?) i

una tomba inexistent, d’aqui el títol del curt, que és

el nom del monument commemoratiu (Passages de

D. Karavan).

Notes al peu (2009). Al llarg d’un viatge físic i

temporal, a partir de la memòria personal i familiar,

molt aviat integrada en la memòria col·lectiva, per

tal de recopilar tot tipus de veus i mirades que

parlen de la guerra civil, el franquisme, la transició i

l’actualitat, en un intent d’esbrinar què gira al

voltant de l’actual memòria històrica espanyola

Hammada (2011) Hammada mostra la història d’en

Dadah, un nen sahrauí que viu al campament de

refugiats de Dajla, que no coneix res més que la vida

del desert, de l’aire carregat de sorra, de les dunes

com a horitzó, tan presents en el seu dia a dia –

l’escola, els jocs, el tedi de les llargues converses dels

adults mentre preparen el te… A través del cinema

descobrirà móns molt diferents al seu.

Expeditions (2014) És un documental del projecte de

cooperació euroopea del mateix nom. Retrata la

interacció entre un grup de participants en el

projecte (pedagogs, artistes, sociolegs) i les persones

dels barris “populars” (barris de Ponent a Tarragona,

Maurepas a Rennes i Praga aVarsovia).



SONATA PER A VIOLONCELSOPAR DE CINEMA 

SINOPSI 
La Júlia és una reconeguda violoncel·lista que viu completament entregada

a la seva música. Atractiva i elegant, la Júlia no deixa passar l’ocasió de

gaudir d’un bon sopar amb uns amics o del sexe esporàdic amb un jove

amant. Però un exabrupte l’obligarà a replantejar-se la vida a llarg termini.

Després d’anys d’esporàdics dolors en diferents parts del cos, la Júlia rep

definitivament un diagnòstic: fibromiàlgia. La Júlia intentarà seguir amb la

seva vida: llargues hores d’estudi, viatges, assajos i gires per diferents ciutats

europees. Amb el pas dels dies, la lluita de la Júlia per tal de seguir tocant es

convertirà en un combat amb el seu propi cos

LA PEL·LICULA (durada 107 min)

Versió original 

(Català i Castellà)

Repartiment

Júlia Fortuny:             MONTSE GERMÁN 

Rovira: JUANJO PUIGCORBÉ 

Abel Costa: JAN CORNET 

Carla: MARINA SALAS 

Pare: JOSEP MARIA 

BLANCO 

Metge

reumatòleg:              FERMÍ REIXACH 

Max: HARRIS GORDON 

Hans: CHRISTIAN STAMM 

Hècabe: MAITE BUENAFUENTE 

Metge: JOAN NEGRIÉ 

Laura: MAPI GALÁN 

Mare: PAULA KORTIS 

Jaume: XAVI SILES 

Helena: IVANA MIÑO 

Fitxa tècnica

Guió i direcció 

ANNA M. BOFARULL 

Productors HEIKO KRAFT

MARIAN MATACHANA

ANNA M. BOFARULL 

Compositor 

GERARD PASTOR 

Director de Fotografia 

ÀLEX FONT 

Director d’Art 

SEBASTIAN VOGLER 

Muntadora

DIANA TOUCEDO 

So 

LARS HELMERT, DANI ZACARÍAS 

Violoncel LLUÍS CLARET 

Orquestra FURIUS MUSIC

ORCHESTRA 

NOTES DE LA DIRECTORA 

Sonata per a violoncel és una història de voluntat, de passions, de límits i

d’addiccions. Sonata per a violoncel és el relat d’un combat entre la passió i la

constància i el progressiu deteriorament físic provocat per una malaltia, la

fibromiàlgia, experimentats per una cèlebre violoncel·lista, disposada a posar

en joc la seva vida, col·locada sempre en segon lloc després de la música. La

música és per la Júlia, la protagonista, quelcom més que només unes notes: la

música viu en el seu interior, ella pot escoltar-la sempre, fins i tot quan d’altres

no poden.

Degut a la meva formació en el camp humanístic i a la meva passió pel

cinema, sempre he experimentat una especial atracció vers el procés de

creació artística, un procés que combina l’experiència –pintar sobre una tela,

esculpir una roca, tocar el violí- amb quelcom indescriptible i misteriós que fa

de l’artista un ésser excepcional. Tema universal i font inesgotable d’històries,

amb Sonata per a violoncel m’he apropat a aquest món sempre fascinant del

procés de creació artística des del punt de vista d’una violoncel·lista.

Al mateix temps ho he entrecreuat amb un altre tema també universal, el de

la malaltia. I, més concretament, amb la fibromiàlgia, síndrome que afecta un

alt percentatge de la població a nivell mundial (al voltant d’un 4%). Aquest

tema em resulta molt proper, ja que la meva mare pateix fibromiàlgia, i cada

moment que he viscut amb ella, cada record, està, d’alguna manera, matisat

pel dolor i aquesta malaltia.

(Extret del dossier de premsa de la pel·lícula) 

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.



PROPERAMENT

PROPER SOPAR DE CINEMA

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE 

LA GRANJA DEL PAS

AMB L’ASSISTÈNCIA DE

SILVIA MUNT

PROPER SOPAR 4 DE DESEMBRE - LA GRANJA DEL PAS

LA GRANJA DEL PAS dirigit per Silvia Munt

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.

LA DIRECTORA:

Nascuda a Barcelona, el 24 de març de 1957, Sílvia Munt Quevedo,

ballarina, actriu i directora de cinema. Titulada en ballet per la Royal

Opera House, la seva vida va canviar quan Juanjo Puigcorbé la va

contractar, amb 19 anys, per interpretar al follet Puck, en un muntatge

de "El somni d'una nit d'estiu", de William Shakespeare. Va debutar

també al cinema amb Puigcorbé a L'orgia, de Francesc Bellmunt.

També sortia breument interpretant un número de ball a Barcelona Sud,

en una seqüència que va cridar l'atenció del productor Pepón

Corominas, que va decidir contractar-la per La plaça del diamant. Des

d'aquest moment compten amb ella prestigiosos realitzadors, com José

Luis Cuerda, Pedro Olea, Fernando Trueba, Ventura Pons, Mariano

Barroso, Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón i José Luis Borau.

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

més, és una prolífica directora. La seva commovedora obra Lalia -sobre

una nena sahrauí-, va guanyar el Goya al millor curt. A continuació ha

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

Pretextos, on també encarnava la protagonista, una directora teatral en
crisi matrimonial.

SILVIA MUNTFotograma extret
de LA GRANJA DEL PAS


