
SOPAR DE CINEMA - SUNSET BOULEVARD

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

(inclou entrada + sopar + cinefòrum).

•Es prega confirmació prèvia.

DIJOUS 28 D’ABRIL

PEL·LÍCULA + SOPAR + CINEFÒRUM

HORARIS:

PRESENTACIÓ I VISIONAT: 20:30h

SOPAR I CINEFÒRUM: 22:00 h

El sopar i el cinefòrum es faran al restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS

Ens trobaràs a:

Passatge Rambla Jaume I, 35 CAMBRILS

Truquen’s al 977 36 88 38

www.cinecambrils.cat

SOPAR DE CINEMA
28 D’ABRIL A LES 20:30H

COMPTAREM AMB LA 

PRESÈNCIA DE:

José López Pérez,
Crític de cinema, cineasta, escriptor

i creador de www.nosolocine.net

EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES - SOPAR DE CINEMA



SUNSET BOULEVARD
a la RAMBLA DE L’ART

FITXA ARTÍSTICA

William Holden

Gloria Swanson

Erich von Stroheim

Nancy Olson

Lloyd Gough

SINOPSI
Joe Gillis és un jove escriptor de segona fila que, assetjat pels seus creditors, es

refugia casualment a la mansió de Norma Desmond, antiga estrella del

cinema mut, que viu fora de la realitat, acompanyada únicament del seu

fidel criat Max. A partir d'aquest moment, l'actriu pretén que Joe corregeixi un

guió que ella ha escrit i que significarà el seu retorn al cinema.

DIJOUS 28 D’ABRIL

FITXA TÈCNICA

Any: 1950

Guió: Charles Brackett,

Billy Wilder, D.M. Marshman Jr. 

Música: Franz Waxman

Fotografia: John F. Seitz

3 PREMIS OSCARS (MILLOR 

GUIÓ, MILLOR DIRECCIÓ 

ARTÍSTICA I MILLOR BANDA 

SONORA ORIGINAL)

EL CONVIDAT

José López Pérez,
Crític de cinema

L’Hospitalet de Llobregat, 18 de setembre de 1960. És un profesional multidisciplinar i

gran amant de la música i del cinema. És periodista, crític de cinema, escriptor i

cineasta. En l’àmbit de la literatura ha creat dos llibres, el primer va ser Cuadernos de

Rock de L' Hospitalet 1990, un recull sobre el panorama musical d'aquesta localitat, els

grups i solistes d'aquella època. Posteriorment escriu Tierra de por medio, un relat àgil i

amè, que uneix la crònica negra amb alguns elements històrics i socials.

És creador i editor de la web www.nosolocine.net, un espai on tenen cabuda tota mena
d'articles i notícies relacionades amb la cultura, on ha entrevistat a grans professionals

de la música, les lletres i el cinema. És també el director, productor i presentador de No

sólo cine en las Ondas, programa de ràdio relacionat amb el seu lloc web.

En l’àmbit del cinema, és el guionista, director i productor del documental Las 3 vidas

de Pedro Burruezo, documental sobre l’artista i mític cantant de la banda de rock dels

80 Claustrofobia. El seu darrer treball, que està actualment en fase de post producció,

és la pel·lícula Gaudí, mon amour, de la que n’és el guionista, productor i responsable

del càsting.

També és el responsable d’activitats del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya,

Organizador del festival de curtmetratges La nit mes llarga, i programador i director del

Festival de cinema de Begur.



“Jo sóc gran, és el cinema que s’ha tornat petit”
Norma Desmond

Amb un gran joc fosc d’ombres i amb una música grandiloqüent a Sunset Boulevard hi
trobem de tot: bellesa, crims, romanticisme, amors tràgicament no correspostos,

personatges que viuen com a fantasmes en una mansió tètrica... i sobretot cinema

dintre del cinema. Hi ha també diversos homenatges als actors dels anys vint (des

d'aquest punt de vista la traducció del títol a El crepúsculo de los dioses va ser tot un
encert) i moltes altres característiques que la converteixen en un “s’ha de veure”.

Des dels primers moments ja ens sorprèn amb el famós pla seqüència: encara amb

l’anagrama de la Paramount sobreimpressionat en una vorera, després d'uns segons la

càmera es mou per ensenyar les lletres de Sunset Blvd. aparentment impreses al terra,

segueix després el tràveling amb la càmera perpendicular a l’asfalt on van apareixent

els crèdits. Amb el nom del director la càmera s’aixeca fins a col·locar-se paral·lela al

terra per deixar-nos veure els vehicles policials que avancen cap al focus i comença la

veu en off del protagonista: Yes, this is Sunset Boulevard, Los Angeles California. I’t

sabout five o’clock in the morning...

La veu impossible d’un mort que ens

explica amb aires d’objectivitat la seva

pròpia història. Un mort que mira el seu

propi cadàver flotant, com si el veiés des

de sota. Una veu també del més enllà va

ser utilitzada per Sam Mendes a l'inici

d'American Beauty:. "Tinc quaranta-dos

anys i d'aquí a menys d'un any estaré

mort“. Però, tornant a Boulevard, en

aquest punt calia que la història

transcorregués dintre dels cànons de

Hollywood i comença el llarg flash-back

sobre la vida arrastrada d'un guionista

amb unes primeres escenes que ens fan

oblidar que estem veient un retorn en el

temps.

COMENTARI 
De fet, quan ja coneixem la situació

desesperada del protagonista, reprenem la

veta fúnebre; en Joe Gillis fa cap a un casalot

fantasma i es confós per un empleat de la

funerària que ve a apariar un ximpanzé mort.

Després en Joe, un fantasma amb llicència

provisional, contemplarà els altres dos fantasmes

en la cerimònia de l'enterrament i poc a poc

anirà caient en la trampa que li para Norma

Desmond i entrarà a formar part del seu univers

irreal i decadent i a perdre la dignitat personal.

Les seves escapades nocturnes i el personatge

de Betty, l'única alternativa de redempció, són

el fil que l'uneix amb la realitat que acabarà per

trencar-se.

Billy Wilder ens parla també de la transició del cinema mut al sonor i dels seus

protagonistes, alguns caiguts en desgràcia. Crida molt l’atenció el contrast tan gran que

hi ha entre l’actuació de Glòria Swanson i la de William Holden. Ella, sense distingir entre

realitat i ficció, actua o sobreactua amb la gran expressivitat dels actors del cinema mut;

ell, que ja no ha treballat a l’etapa anterior, no necessita accentuar ni la gesticulació ni

l’expressió de la cara ni la dels ulls i fa un treball molt més contingut.

Són moltes les referències cinematogràfiques i hi ha aparicions de personatges

relacionats amb el mitjà: actors, directors i tècnics. El personatge de Norma Desmond

està construït amb característiques de diferents estrelles apagades dels anys trenta. Von

Stroheim, el majordom Max Von Mayerling, havia estat també actor, guionista i director

del cinema mut, que va dirigir Gloria Swanson a Queen Kelly (1929), un film inacabat, un

fragment del qual veuen Norma i Joe en la seqüència de la projecció. Wilder reuneix

també quatre celebritats del cinema en una partida de bridge: Buster Keaton, Harry B.

Warner, Anna Q. Nilsson i Gloria Swanson, les "figures borroses"en paraules de Joe Gillis. El

director de grans produccions Cecil B. de Mille també apareix fent d'ell mateix amb el

seu equip tècnic al set on està rodant.

En les paraules de la diva oblidada que

no toca vores també hi ha algunes fletxes

enverinades adreçades a la indústria del

cinema. Sembla premonitori sentir-la

anomenar el “nou cine com el negoci de

les crispetes que tapa les orelles dels

espectadors”. De fet, algun conegut

industrial de l'època va rebre molt

malament la pel·lícula i va insultar al

director perquè "havia mossegat la mà

que li donava menjar".

Encara que algun crític li ha penjat a Boulevard l’etiqueta de “comèdia negra”,

nosaltres creiem que cal defugir de qualsevol classificació d’aquesta obra perquè són

tantes les seves aportacions que d’ella només s’ha de dir que és un clàssic.



L'equip de la Rambla de l'Art vol agrair l'esforç i dedicació d'Isabel Salvat i 

Victor Feliu en l'organització d'aquesta activitat.

EL DIRECTOR

BILLY WILDER

Com si es tractes d’un director independent va acabant fentdiferents funcions:

guionista, director i productor. No va mai, però, de deixar d'escriure els seus propis

guions, els més coneguts dels quals va fer a duo amb altres escriptors: Raymond

Chadler, Charles Brackett i I.A.L. Diamond. Era una persona molt meticulosa, tot estava

previst al detall i després, segons declara Walter Mattau, sabia treure el millor d'un actor,

tot i que calia seguir al peu de la lletra el que estava escrit.

Una de les claus de la majoria de les històries de Billy Wilder és el presentar personatges

populars amb els quals tothom s'hi pot identificar com Walter Neff (Perdición, 1944) que

cau en la temptació d'estafar a la seva companyia, o el pobre home que no sap

negar-se a deixar el seu apartament per les aventures dels executius de la companyia

(L’apartament, 1960).

Ha passat a la història per assentar les bases

de dos gèneres ben diferents: el cinema

negre i la comèdia. En els dos, utilitza per

primera vegada elements que ja són

inherents als dos gèneres. Per exemple, a

Perdición surt un treballador normal i corrent

que de cop i volta és capaç d'assassinar, una

dona fatal que el manipula i una dona jove i

de bon cor que representa la possibilitat de

redempció i un final on el “dolents” han de

morir.

En realitat una de les originalitats del film és que des dels primer minuts ja en sabem el

final (com a El Crepúsculo de los dioses), perquè la pel·lícula és també un “retorn al

passat” que el protagonista ens explica d’una forma molt realista i dramàtica amb el

recurs d’una gravadora (evita així la veu fora de camp que ens podria allunyar de la

trama).

La majoria de les seves comèdies tenen “una

combinació de dolç i amarg”, un encaix de

situacions perfecte, uns diàlegs vertiginosos (The

Front Page, 1947), unes situacions inversemblants

i divertides i una subtil crítica social (The

Apartment, 1960). Algunes d’aquestes crítiques

tenen com objectiu les grans companyies (les

asseguradores concretament), la premsa

sensacionalista sense escrúpols, les persones de

doble moral, els polítics i els policies venuts...

Billy Wilder resisteix el pas del temps, els seus temes encara són vigents, els seus guions i

les seves pel·lícules s’estudien a les universitats i a totes les escoles de cine, alguns dels

seus actors ens han deixat actuacions genials, és a dir, sense la seva obra no es podria

entendre l’evolució del cinema. Billy Wilder ha viatjat des del boulevard del seu cinema

fins a l’Olimp dels clàssics on viurà per sempre. Les paraules de Fernando Trueba al rebre

l’Oscar per una gran comèdia potser van escandalitzar però ningú va gosar contradir a

un espanyol que homenatjava un clàssic universal, és el mateix homenatge que Rambla

de l’Art ha volgut retre amb la programació d’aquest cicle. Thank you, Mr, Wilder.

Les millors pel·lícules (segons IMDB i Film Affinity)

1943 Five Graves to Cairo

1944 Double Indemnity

1945 The Lost Weekend

1948 A ForeignAffair

1950 SunsetBoulevard

1951 Ace in the Hole

1953 Stalag 17

1954 Sabrina

1955 The Seven YearItch

1957 Love in theAfternoon

1957 Witness for the Prosecution

1959 Some like it Hot

1960 The apartment

1961 One, Two, Three

1963 Irma la Douce

1964 Kiss me, stupid

1966 The Fortune Cookie

1970 The PrivateLife of Sherlock Holmes

1972 Avanti!

1974 The Front Page

1978 Fedora


