
DIJOUS 25 D’AGOST 
a les 21:15

SOPAR DE CINE

UNA OPERA PRIMA MOLT INTERESSANT

SOPAR DE CINE a la Rambla de l’Art

PEL·LÍCULA + SOPAR + CINEFÒRUM: 20€

AGUA FRÍA DE MAR. 2010

Una platja immensa i dues realitats socials de vacances: la

d’uns joves de classe mitja en un hotel barat i la de les

famílies populars en els “campamentos” (acampada lliure).

El punt d’unió és una nena mentidera ─Karina─ que es perd

una nit i és recollida per una parella de l’hotel, Rodrigo i

Mariana. La nena, per justificar la seva situació, els explica

que ha fugit perquè pateix abusos d’un suposat oncle, però

l’endemà desapareix. Mariana experimenta sentiments

d’angoixa i culpabilitat per la Karina i va al campament a

buscar-la.

És una pel·lícula atrevida, valenta, sense concessions, amb un ritme al compàs de les

emocions dels personatges. Una fotografia remarcable amb moltes seqüències als

capvespres i nocturnes rodades amb llum natural.

Una gran treball, podríem dir “professional”, dels actors infantils i sobretot de

Montserrat Fernández (Karina) que ja havia actuat a Quilos. La seva mirada expressa

el que les paraules no poden comunicar.

COMPTARÀ AMB 

L'ASSISTÈNCIA DEL 

DISTRIBUÏDOR DE LA 

PEL·LÍCULA CARLOS PULIDO

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.

HORARIS:

PRESENTACIÓ I PROJECCIÓ: 21:15h

SOPAR I CINEFÒRUM: 22:15 h

El sopar i el cinefòrum es realitzaran

al restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS



LA PEL·LÍCULA

FITXA TÈCNICA

Direcció: Paz Fábrega

Guió: Paz Fábrega

Reparto: Kattia González, Fernando Bolaños

Producció: Les Films du Requin / Temporal Films / Tic 
Tac Producciones / Isabella Films B.V. / Pimienta Films

Fotografia: Paz Fábrega, Esteban Chinchilla

Música: Alejandro Fernández

Durada: 70 min

SINOPSI

Un viatge tendre i divertit de dues

persones que volen descobrir-se en

el present, en un entorn exuberant i

a la vegada essencial.

Paz Fábrega, estudia Comunicació a la Universitat de Costa Rica i un màster de cine a
la London Film School (2005). El seu curt de graduació Temporal sobre un petit poble

rural del seu país ha participat en nombrosos festivals com els de Clemont Ferrand i

Tamperei i va obtenir el Gran Premi al Festival de Biarritz Amérique Latine (2007). Va ser

resident al centre Binger Filmlab d'Amsterdam on va escriure el guió del seu primer

llargmetratge Agua Fría de Mar. El projecte va obtenir el premi Arte del Buenos Aires

Lab i va rebre ajudes de Hubert Bals Fund, Cinergia, Torino FilmLab, Ibermedia,

Fondation GAN i el fons regional de Île-de-France. Agua Fría de Mar és la primera

pel·lícula de Costa Rica finalista al premi Sundance 2008 i també ha estat

seleccionada per la secció Cine en Construcción del Festival de Donostia al 2009.

L’any 2012 roda la seva segona pel·lícula Viaje que té tres anys guardada abans de

distribuir-la.
VIATJA AMB NOSALTRES

Un viatge pot ser una fugida i també un

descobriment, quan en el viatge no es preveu ni el

com, ni el quan, ni l’on els canvis els experimentem

dintre nostre; un viatge autèntic és sempre un

viatge dintre d’un mateix.

Pedro i Luciana es coneixen, s’agraden i volen

córrer l’aventura de viatjar junts en un d’aquests

viatge on el més important és la travessia. Una

travessia on no hi ha rols establerts, o els rols

s’intercanvien, on prima la tendresa i el joc per

damunt de qualsevol concessió als extrems o al

sexe explícit.

LA DIRECTORA

La directora de Costa Rica ens presenta una segona obra molt diferent d’Agua Fría. Una

pel·lícula també atrevida i valenta, rodada en blanc i negre amb una càmera

fotogràfica HD, una troupe de sis persones i tres mil euros de pressupost. Un equip mínim

per realitzar una obra essencial en la que l’entorn exuberant no pot ofuscar els rostres dels

protagonistes, tot i que la bellesa del paisatge hi és molt present (és potser el tercer

protagonista?)

La càmera objectiva d’Esteban Chinchilla documenta, amb plans seqüència i primers

plans, l’evolució d’uns personatges molt autèntics: els dels joves de trenta anys sense un

futur massa clar, i als que aterra sentir-se atrapats en una família convencional. Un treball

actoral basat en la improvisació i en l’expressió de vivències segurament pròpies.

En fi, es tracta de la pel·lícula d’un viatge que es podria haver filmat amb més mitjans

però no amb més entitat i bellesa. Un viatge que amb la màgia del cinema, si ens

acompanyes, podrem fer junts.

LA CRÍTICA DIU:

"Una descripció brillant dels encontres que 

poden canviar el curs d’una vida. El guió de 

Fábrega mostra una relació feminista on l’home i 

la dona participen equitativament en la realitat." 

Hollywoodreporter

LA DIRECTORA DIU:

“Si ens neguem a tenir encontres imprevistos, no ens adonarem que la 

vida és més increïble que els nostres petits plans. Penso que aquesta

actitud té una repercussió general que fa que les persones no puguin

entrar en relació unes amb les altres.”

L’autor de la música original: Alejandro Fernández
És cantant, compositor i multinstrumentista de Costa Rica. És el

compositor i intèrpret de la música de Viaje. Per fer-la va tocar

tots els instruments ─piano, banjo, guitarres─ per separat per

després integrar-los en un tot orgànic.

http://89decibeles.com/wiki/ale-fdz#Discografia

FITXA TÈCNICA

El director de fotografia: Esteban Chinchilla (1978)
Fotògraf documental i de dansa contemporània, escriptor i

músic. Llicenciat en Ciències Polítiques. Viu a Costa Rica. Una

mostra del seu treball és pot veure a:

http://www.estebanchinchilla.com/2564161-retratos-otros

FITXA ARTÍSTICA

Kattia González – Luciana

Fernando Bolaños - Pedro


