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SINOPSI
El títol és la traducció d'una expressió en una llengua
africana; vol dir que en néixer comença un camí a una
vida difícil en la qual un no pot defugir de prendre
decisions. És la història de Sandro, un noi de família
burgesa, que és rescatat en alta mar per un vaixell ple
d'immigrants, ell en correspondència vol ajudar a dos
joves romanesos, Radu i Alina. La seva decisió l'ha de
posar davant de problemes difícils de resoldre.
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Matteo Gadola. Alessio Boni

Ester Hazan
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A Marco Tullio Giordana (1950) se'l coneix
principalment per ser el cronista de la Itàlia dels darrers
dos segles. Se'l considera el continuador de la tradició
del cinema polític de Rosi i Damiani en les seves obres
al voltant dels anni di piombo (anys de plom) de la
història italiana en tres de les seves cintes més
conegudes: Pasolini, un delitto italiano (1995), I cento
passi (2000), La meglio gioventù (2003) i Romanzo di
una strage (2012).
Els anni di piombo és el període que va des del final
dels anys seixanta fins al començament dels vuitanta.
És el període caracteritzat per la influència de les idees
del maig del 68, per la contundència de les lluites
obreres i per la radicalització extrema amb el terrorisme
de totes les bandes (inclòs l'Estat.) També per la
penetració i manipulació per part dels serveis secrets
italians i americans d'alguns d'aquests grups violents i
per alguns assassinats mai acabats d'aclarir, tal com es
tracta a Romanzo di una strage (2012)
Aquesta reivindicació de la memòria històrica
d'Itàlia és tractada a partir de les contradiccions de la
família tradicional. Aquesta família que el director fa
servir per construir el guió de I cento passi i La meglio
gioventù és aquella on el pare té l'autoritat, la mare, que
és mestressa de casa, queda relegada en un segon pla i
els fills, en la cerca del seu camí cap a l'edat adulta, es
rebel·len contra les imposicions de la família i les idees
imperants. En aquestes dues pel·lícules, els
protagonistes són dos germans que, malgrat seguir
camins diferents, mantenen una relació molt profunda.
A La meglio gioventù, la crònica d'Itàlia s'allarga dels
anys seixanta fins al 2003, i també s'allarga la valentia
del director que va aconseguir fer una pel·lícula
comercial de 6 hores de durada (una mica més llarga
que el Novecento de Bertolucci).

El director mateix considera aquesta part de la seva
filmografia com "el laboratori de la Itàlia actual". Però
també tracta altres temes de rellevància actuals. A
Quando sei nato (2005), l'emigració, i Nome di donna
(2018), l'abús de la dona en el treball, sempre amb unes
trames que posen en qüestió les contradiccions d'un
sistema injust i de les persones que el pateixin.
És un cinema compromès en el seu temps i en el seu
país que no es limita a reproduir la realitat sinó que la
recrea i la ressalta a partir de la ficció i les diferents
interpretacions. En les seves obres històriques utilitza el
recurs d'introduir de material d'arxiu real de noticiaris o
pel·lícules antigues junt amb altres imatges
reinventades, però amb aparença d'autèntiques; és un
joc que proposa a l'espectador on els límits entre ficció i
realitat es confonen.

càrrec sempre de grans actrius que brillen amb llum
pròpia com Cristiana Capotondi a Nome di donna, com
la gran Adriana Asti a La meglio giuventù o el
descobriment de la jove Jasmine Trinca en el paper de
la silenciosa Giorgia, també com a protagonista a la
mateixa cinta.

Cristiana Capotondi
Una altra constant de la seva obra és l'admiració per
la figura de Pasolini. Giordana no vol que la seva
memòria sigui oblidada perquè Pasolini representa el
model d'intel·lectual crític i compromès. A part de
Pasolini un delitto italiano, on analitza les
circumstàncies no aclarides de la seva mort, les
referències són nombroses tant en els títols de les
pel·lícules (La meglio gioventù, Cronica di una strage)
com els poemes del poeta friulà que reciten alguns
personatges.

Trobem també una mescla de gèneres —dramàtic,
romàntic, policíac, judicial— i diverses referències a la
literatura, la poesia, la psicoanàlisi i la cançó popular,
que donen a la seva obra un caràcter innovador i
original i que busquen que l'espectador s'emocioni i
reflexioni.
Els seus protagonistes acostumen a ser uns rebels,
que s'enfronten a la injustícia i al conformisme general i
amb un gran sentit ètic que porta, a alguns, a un
desenllaç tràgic. Són personatges molt rodons que es
troben en unes situacions contradiccions i que han
d'escollir: entre el conformisme familiar còmplice o
enfrontar-se a la injustícia (I cento passi), o entre
conservar la feina i denunciar l'assetjament del director
(Nome di donna), o entre la família i la militància
política clandestina (La meglio gioventù). Destaquen,
per la seva profunditat, els personatges femenins a

Marco Tullio Giordana representa, en fi, tant en el
seu vessant de cinema de la memòria històrica com en
el més actual de reivindicació social, un director
imprescindible per conèixer la realitat d'Itàlia, un país
amb el que compartim moltes coincidències socials i
culturals.

GIORDANA PRESENTA LA PEL·LÍCULA
Les meves darreres pel·lícules es van ambientar als
anys setanta: Pasolini, I cento passi, fins i tot una gran
part de La meglio gioventù va ser ambientada en
aquells anys que considero el "laboratori" de la Itàlia
que coneixem avui. Volia fer una pel·lícula sobre el
present, vaig pensar a inspirar-me en un dels fenòmens
que més ens preocupen: la irrupció dels migrants a la
nostra vida. Una de les coses que més ha canviat la
fesomia de les nostres ciutats i el teixit de les nostres
relacions. Volia parlar de la nostra capacitat o
incapacitat per afrontar la seva presència. Pensàvem
que calia un punt de vista "innocent", com algú que
mirés migrants fora del marc del racisme o de la
solidaritat, d'una
mirada sense ideologia.
Per aquest motiu el
protagonista és un
adolescent, o més aviat
un nen, que encara no
ha consolidat el seu
prejudici i es troba
exposat a qualsevol
suggeriment. En la
delicada fase de
creixement, Sandro es
pregunta sobre la
sexualitat, el futur, qui
són els seus pares.
Comença a ser crític i
ja no accepta les coses tal com se li diu (o no se li diu).
Sandro veu immigrants a l'escola, els veu a la fàbrica,
però per a ell és com si fossin una extensió de la
maquinària, un apèndix del torn o el taulell de l'escola.
Fins i tot intuïm —en la relació amb el company de
classe Samuel— una mena de rivalitat. De fet, hi ha una
convivència amb estrangers, però no és una integració
cultural. La idea que pugui aprendre alguna cosa d'ells,
que pugui tenir revelacions al respecte, és ben remota.
Què passa si el fill d'un propietari d'una petita empresa
es troba sobtadament al mig del mar sense esperança de
salvació i és recollit per un vaixell d'immigrants
il·legals?
He volgut evitar les coses habituals que veiem a la
televisió —els desembarcaments, les forces de l'ordre,
les organitzacions humanitàries— i centrar-me en el seu

viatge, els riscos a què s'exposen i les dinàmiques
provocades per la seva convivència forçada.
Naturalment, no estic sota la il·lusió que sóc un d'ells, i
que puc contar-ho com ells ho farien. El meu punt de
vista està condemnat a mantenir-se extern, només pot
ser com el de Sandro, que comparteix un fragment de la
seva història, però no és —i mai serà— un d'ells.
Entre les meves fonts puc citar: el llibre de Maria Pace
Ottieri que va donar el títol a la pel·lícula Migranti, de
Claudio Camarca, un petit assaig de Giuseppe
Mantovani que es titula Intercultura... I, per
descomptat, el cinema. Tot i que no és explícit, hi ha un
ressò de Germania anno zero de Roberto Rossellini. La
darrera passejada del noi a la "Corea" milanesa és una
mica, horitzontalment, la passejada que a Germania
anno zero, el petit
Edmund fa en vertical,
abans de saltar cap avall.
Com a La meglio
gioventù, també hi ha
Truffaut –—citat aquí
amb un tema musical
compost per Georges
Delerue per a La peau
douce—, perquè pocs
com ell han pogut parlar
de la fragilitat de
l'adolescència i els
traumes de la transició a
la maduresa.
Pel que fa a la música, per
molt que la consideri un teixit connectiu extraordinari,
vaig pensar que els sons de l'entorn havien de ser
importants: el trànsit, la maquinària, el rastreig de fusta,
el vent, l'aire, el so del mar... Vaig resistir la temptació
d'utilitzar música "ètnica", em va semblar massa
evident. Vaig utilitzar la música d'altres pel·lícules: La
peau douce de François Truffaut (música de Georges
Delerue) i les lliçons de piano de Jane Campion (música
de Michael Nyman). També hi ha una cançó d'Eros
Ramazzotti que té una funció crucial: Alina la canta al
vaixell i guia Sandro a la fàbrica abandonada, una mica
com la veu de Doris Day a El hombre que sabía
demasiado. Ramazzotti és molt conegut fora d'Itàlia; és
perfectament plausible que una noia romanesa conegués
la cançó de memòria.
Quando sei nato pressbook
http://www.tf1international.com/

PARLA EL DIRECTOR DE FOTOGRAFIA
És la tercera
pel·lícula que Marco
Tullio i jo fem junts,
ara hi ha un
coneixement profund
que ens ajuda a
entendre el que ens
agradaria fer. Grosso
modo parlant, les
principals situacions
fotogràfiques/
narratives són tres: una primera a Brescia (la
presentació dels personatges), una segona
"mediterrània" (el viatge marítim, el desembarcament,
el centre de recepció) i una altra al Nord, però en un
context més hivernal i psicològicament fred. Cadascun
d'aquests blocs necessitava, al meu parer, un ambient
diferent. A la primera part a Brescia —la pel·lícula
acaba de començar, encara no vol revelar les seves
cartes— predomina la llum difusa i reflectida. Sense
llums de tall, ni retroil·luminació. La llum freda del
Nord, però sense aquesta fredor tingui connotacions
dramàtiques.

internes de l'escena: els
fars dels cotxes, els
llums intermitents de les
ambulàncies i els
telèfons mòbils dels
carabinieri. Vam tenir
tres unitats filmant tot el
que va passar. Hi havia
centenars d'extres,
policies reals, empleats
reals de la Capitania, de
la Creu Roja, de l'associació Misericordia. Els
immigrants també ho eren de veritat, tots reclutats a la
zona. Vam filmar com si féssim un reportatge. Jo
mateix tenia una càmera i vaig filmar en el mateix estat
d'adrenalina que quan treballava de jove pels
telenotícies. Al Centre, vaig seguir els paradigmes
típics d'il·luminació d'aquestes estructures: grans llums
de neó enganxades al sostre i poca cosa més per
reforçar. Prefereixo no alterar massa l'estat natural de
les coses, intento limitar la meva intervenció, crec que
és un error "mostrar" la fotografia.

Marco Tullio va decidir fer-ho tot al mar real. Vam triar
el golf de Gallipoli precisament perquè la posició de la
península sobre la qual s'assenta la ciutat —amb un illot
just al davant que protegeix dels corrents— ens hauria
permès rodar fins i tot amb fort vent. Les escenes
nocturnes vam decidir rodar-les sense cap il·luminació
artificial, segons el procediment conegut com a "nit
americana". Quantes vegades ho hem vist als gloriosos
westerns de John Ford: la nit clara il·luminada per la
lluna plena i John Wayne en silueta que baixa àgil d'un
cavall! Es van filmar amb sol, subexposant la imatge i
corregint l'excessiva brillantor del cel amb filtres
especials. Avui en dia les tècniques digitals permeten
filmar fins i tot amb una exposició normal i fer
correccions després, en postproducció, amb un millor
control de tot el tema.

Quando sei nato pressbook

Per l'arribada dels immigrants es va utilitzar una
tècnica gairebé documental. Hi havia les llums naturals
del port —només les vaig reforçar— i les llums
fotoelèctriques de la policia. Tota la resta són llums

Roberto Forza
http://www.tf1international.com

GIORDANA PARLA DE LA PEL·LÍCULA

FILMOGRAFIA DESTACADA
1995
Descriu la investigació i
les circumstàncies que
van envoltar l'assassinat
de l'escriptor i cineasta.
En la millor tradició del
cinema polític de
Francesco Rosi, barreja
el documental amb la
ficció, recull els
comentaris dramàtics
dels amics (Moràvia i
Bertolucci) amb imatges
de l'època i reflecteix la
contraposició entre partidaris i enemics de Pasolini. Un
dels molts encerts és el de renunciar a utilitzar un actor
per representar-lo, que només surt amb les imatges
recuperades. La pel·lícula no té res a veure amb la del
Pasolini (2014) d'Abel Ferrara, una realització bastant
desafortunada (en comparació).
2000
Els cent passos són els
que separen la casa del
protagonista del portal
del cap de la màfia
local. Som a finals dels
anys setanta, el jove
Peppino i els seus
amics lluiten per un
món millor. Munten
una revista, una ràdio
lliure a un petit poble a
prop de Palermo,
Cinisi, des d'on
proposen una revolució
dels costums i denuncien la corrupció i les connexions
del govern municipal amb la màfia. Per Peppino,
aquesta activitat li representa un enfrontament amb el
seu pare i amb el capo local de la màfia que és parent
seu. Els enfrontaments van pujant d'intensitat fins
arribar a un final contundent. Està basada en uns fets
reals que no han estat mai aclarits per la justícia.
El mateix director en les seves entrevistes de promoció
va dir que non è un film sulla mafia, non appartiene al
genere i és veritat que no té res a veure amb la saga d'El
padrino (on fins i tot es pot arribar a sentir simpatia pel
personatge de Marlon Brando o d'Al Pacino) ni amb

altres amb més o menys truculència o violència
explícita. És més una pel·lícula sobre l'energia, sobre el
desig de construir, sobre la imaginació d'un grup de
nois que s'enfronten a la societat establerta i, en el cas
del protagonista, també al mateix pare, el qual forma
part d'aquesta societat que volen canviar.
Aquests joves contestataris i les "forces vives" vénen
representats per un estol de grans actors sicilians. És
notable l'actuació del debutant Luigi Lo Cascio, actor
revelació el 2000, que va ser premiat amb el David di
Donatello (el premi de l'acadèmia italiana) pel seu
paper protagonista (Peppino). També destaca Luigi
Maria Burruano, que aconsegueix expressar les
contradiccions d'un pare atrapat entre l'amor i
l'admiració pel fill i el seu rol "d'amo i senyor" dins de
la família autoritària.

2003
El títol fa referència a un
recull de poemes de Pier Paolo
Pasolini, que a partir de l'èxit
de la pel·lícula, la meglio gioventù ha passat referir-se a
la generació de la postguerra (anys cinquanta i
seixanta). El director va tenir la valentia de fer una obra
que, en la seva versió definitiva, dura sis hores
(dividida en dues parts). La seva primera versió per la
televisió de quaranta hores (en quatre capítols) no va
tenir gens d'acceptació i va ser retirada per la RAI. Va
sortir una altra de reduïda pel cinema que va ser
presentada Cannes i va aconseguir el reconeixement
internacional, aleshores la televisió pública la tornà a
emetre amb rècords d'audiència. (Un fet semblant
també va passar el 1989 amb Cinema Paradiso, que no
va ser valorada per la crítica i el públic fins després de
ser premiada al festival de Cannes).
El fil de la història és l'evolució de dos germans
Matteo i Nicola amb el rerefons els fets històrics que

succeeixen en el període que va des de l'estiu de 1966
fins a la primavera de 2003: la revolució de la joventut
en els seixanta, l'alliberament sexual, l'ocupació de la
universitat, la lluita armada, les inundacions de Firenze,
la llei Basaglia sobre la reforma dels psiquiàtrics, la
crisi de l'economia en els setanta, l'atemptat del jutge
Borsalino.... Els dos germans estan molt units des de
joves i comparteixen l'amistat amb Giorgia, que està
reclosa en un psiquiàtric i a la qual ajuden. Nicola és
psiquiatre i aconsegueix, potser estudiant les ments dels
altres, controlar els seus fantasmes; en canvi, Matteo és
polizzioto i necessita estar dins d'una institució que

l'imposi unes regles clares indiscutibles per no haver de
prendre decisions, per no perdre's. El primer
aconsegueix tirar endavant el segon, no
Un treball impressionant d'alguns dels més grans
actors italians actuals que llueixen en uns primers plans
carregats d'expressivitat i d'emoció. Trobem, una altra
vegada al sicilià Luigi Lo Cascio, el paper de Nicola,
Alessio Boni en el del turmentat Matteo i sobretot a
Jasmine Trinca, que en la seva segona pel·lícula, està
inspiradíssima en la seva actuació continguda;
aconsegueix, a partir del silenci, comunicar la fragilitat
absent del personatge.

Jasmine Trinca

2008
Sanguepazzo és la
història de dos actors
Osvaldo Valenti i Luisa
Ferida molt famosos als anys
quaranta que van ser
ajusticiats pels partisans. Es
van lliurar a la Resistència
abans del final de la guerra,
però en haver-se implicat en
el règim feixista i també, el
fet de representar sempre
papers d'antagonistes negatius i de portar una vida
escandalosa probablement van influir en la seva mort.
És també un homenatge al cine de l'època que
malgrat estar controlat i censurat, no va ser utilitzat com
a propaganda sinó com a divertiment popular i va
assentar les bases de l'estructura del cinema italià
posterior. (Els inicis de Fellini i Rosselini són d'aquells
temps).

2012
El títol es refereix a l'article que va escriure Pasolini
el 1974 —Il romanzo delle stragi ("El romanço de les
massacres")— on afirmava que els atemptats que patia
el país, durant aquells anys, formaven part d'una
estratègia de la tensió orientada a crear les condicions
per un cop d'estat. La ficció de M.T. Giordana, en la
millor tradició del cinema polític, reconstrueix, amb
estil de documental, el període històric al voltant de
l'explosió de la bomba de la Piazza Fontana de Milà el
1969. Els protagonistes són l'anarquista Pinelli, que
acusat de ser l'autor de l'atemptat va morir al precipitarse per la finestra de comissaria, i Calabresi, el policia
acusat de la mort de Pinelli i que va ser mort per un
grup d'extrema esquerra. La distància històrica li
permet al director reconstruir tot l'entramat de grups,
d'infiltrats, de militars i d'espies que van caracteritzar
els "anys de plom" de la història recent d'Itàlia.

2018
Nina comença a treballar en una residència de gent gran en un
poble de la Lombardia on el director abusa de les treballadores a
canvi de favors. La protagonista inicia una lluita per denunciar la
situació, ho haurà de fer sola i en front de les altres cuidadores que no volen
arriscar a perdre el lloc de treball. La història té dues parts: la primera és la
relació amb les companyes de la feina que callen i odien a Nina que posa en
evidència el seu silenci i complicitat i la segona cobreix l'estratègia als tribunals i
la reacció de l'empresa. Una obra potser d'oportunitat (es va estrenar el 8 de
març), encara que no per això menys vàlida. La crítica destaca la manca de
definició dels personatges de les cuidadores i en alguns fets poc desenvolupats
(concretament no s'explica qui posa la càmera al despatx del director i en quina
base legal). És la cinta més actual del Giordana, però segurament no serà
considerada entre les millors, tot i el seu interès.

CICLE DE CINEMA SOLIDARI 2021

La mar de solidaritat, la mar de cinema
Per tercer any consecutiu, l'associació de
cinema ACTE i el BANC DEL TEMPS, junt amb
l a R E G I D O R I A D E PA R T I C I PA C I Ó
CIUTADANA de Cambrils, organitzem el cicle de
cinema solidari. Creiem que el cinema ha de donar
visibilitat a les violacions dels drets humans que es
produeixin arreu del món.
El nostre propòsit és el de crear una petita
reflexió sobre les vulneracions dels drets humans,
sigui en conflictes bèl·lics, migracions o crisis
humanitàries.
Aquest any volem dedicar el nostre cicle a
donar a conèixer Reus Refugi, l'associació de la
nostra comarca que treballa en l'ajuda de les
persones refugiades i migrants sense recursos.

13 de maig - 19 h, Cinema Rambla
For Sama
Waad al-Kateab, Edward Watts (2019)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.20 de maig - 19 h, Cinema Rambla
Curts Solidaris
Maras
Salvador Calvo (2019)

El monstruo invisible
Javier i Guillermo Fesser (2020)

Lo efímero
Jorge Muriel

actecambrils@gmail.com

Amb l’actuació del grup a cappella LuLaLum

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.27 de maig - 19 h,

Cinema Rambla

El retorn, la vida després de l’ISIS
Alba Sotorra (2021)

