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CALCINCULO
Una patada al cul per volar més alt



Cadascú de nosaltres té raons diferents per pujar als 
cavallets de la vida. Quan comencen a girar i ens 
donen una patada al cul, viatgem per l'espai i no 
volem baixar. Això és el que li passa a Benedetta 
quan coneix a Amanda i decideix seguir-la en el seu 
món.

LA CRITICA DIU

La	pel·lícula	és	un	conte	fantàstic,	és	a	dir,	un	joc	
amb	 la	realitat.	De	petita	podia	diferenciar	entre	
contes	 i	 faules.	 Sempre	 m'ha	 semblat	 que	 les	
faules	 són	 una	 mica	 tristes	 i	 avorrides,	 sempre	
amb	una	moralitat	al	Ainal	de	la	història.	Un	conte	
fantàstic	és	un	univers	en	expansió,	que	creix	de	
mesura	 constantment,	 que	 recull	 qualsevol	
element	 abandonat:	 objectes	 sense	 sentit,	
personatges	peculiars,	llocs	fascinants	(i	una	mica	
inquietants).	En	un	conte	hi	cap	tot	i	no	s'intenta	
desxifrar	res,	només	és	transmès.	Quan	vaig	llegir	
el	guió	de	Calcinculo,	la	meva	primera	reacció	va	
ser	 estar	 davant	 d'un	 conte	 negre	 com	 un	 bosc,	
il·luminat	 per	 un	 sender	 brillant.	 Es	 tracta	 d'un	
conte	naturalista	que	 té	 lloc	a	un	món	molt	 real,	
però	on	el	personatge	protagonista	de	Benedetta	
i	el	 lloc	on	viu	estan	 lleugerament	desconnectats	
de	la	nostra	era	moderna.	L'ambientació	principal	
és	als	afores	d'una	ciutat,	a	una	casa	amb	un	gran	
jardí	al	davant	que	els	separa	de	la	resta	del	món.	
Un	 moment	 clau	 de	 l'evolució	 de	 Benedetta	 és	
quan	 coneix	 a	 Amanda,	 s'hi	 sent	 atreta	 d'una	
forma	 innocent,	 tot	 i	 que	 la	 seva	 relació	 és	 de	
sororitat.	De	fet,	tots	els	personatges,	inclosos	els	
adults,	 van	 ser	 concebuts	 com	 si	 encara	 fossin	
nens	en	el	seu	interior.

Per	 escollir	 les	 actrius	 vam	 fer	 una	 recerca	 amb	
Chiara	Polizzi,	 la	directora	de	càsting.	Va	ser	una	
recerca	 una	 mica	 complicada,	 a	 causa	 de	 la	
epidèmia	 i	 dels	 conAinaments.	Ens	vam	posar	 en	
contacte	 amb	 algunes	 escoles	 i	 associacions	 de	
joves	 i	 moltes	 noies	 ens	 van	 enviar	 les	 seves	
gravacions.	Vam	conèixer	algunes	d'elles	i	Gaia	di	
Pietro,	que	no	havia	actuat	mai,	es	va	convertir	en	
Benedetta.	 La	 relació	 entre	Benedetta	 i	Amanda,	
una	 persona	 no	 binària,	 és	 molt	 important,	 i	 la	
contribució	 de	 Chiara	 Polizzi	 també	 hi	 va	 ser	
fonamental.

Chiara Bellosi (1973) va estudiar teatre a la Civica 
Scuola di Teatro de Milà i cinema documental a 
l'Istituto Europeo di Design de Venècia. El 2006 va 
dirigir un capitol en el documental col·lectiu 
Checosamanca. El seu primer llargmetratge de 
ficció, Palazzo di giustizia, va ser estrenat a la 
Berlinale el 2020. La seva segona pel·lícula, 
Calcinculo (2022), també va ser seleccionada al 
Festival de Berlín i al nostre país va ser estrenada el 
juny del mateix any a la Mostra Internacional de 
Films de Dones de Barcelona.

SINOPSI

LA DIRECTORA

Directora: Chiara Bellosi
Guió: Luca De Bei, Maria Teresa Venditti
Fotografia: Claudio Cofrancesco
Música: Giuseppe Tranquillino, Fabrizio Campanelli
Duració: 90 min
Any: 2022

«Una mirada femenina sobre un personatge que 
lluita amb una realitat sufocant en un lloc de la 
perifèria de Roma i amb un desig difícil de fugir.» 
Marco Minniti

«Una pel·lícula que ens mostra com les normes i les 
herències socials i culturals atravessen brutalment 
els cossos.» Guillem Martínez.»  

«Una història d'amistat i d'entesa en un cinema que 
parla de la solitud i sobre veritats que costen de 
comunicar. Un treball impressionant del jove actor 
Andrea Carpenzano.» Gian Luca Pisacane

«El body shaming o la no acceptació del cos, és un 
fenomen que ha empitjorat a l'era de les xarxes 
socials, on els judicis sobre el nostre aspecte s'estan 
tornant cada cop més generalitzats. És encara més 
fort quan es duu a terme de manera subtil i 
“amable” per part d'algun membre de la família. 
Resulta encara més nociu quan és la teva mare, que 
es manté en forma i es penedeix de no haver seguit 
el seu somni de convertir-se en ballarina, la que et 
diu que ets maca, però que hauries de perdre una 
mica de pes. Deu quilos, potser?» Camillo de Marco

Va	ser	crucial	per	a	nosaltres	conèixer-la	i	passar	
el	major	temps	possible	amb	ella.	Posteriorment,	
vam	 trebal lar	 les	 escenes	 i	 s i tuacions	
especíAiques	 que	 sorgeixen	 a	 la	 pel·lícula,	
mantenint	alguns	dels	trets	personals	de	Gaia.	El	
seu	 passat	 és	 semblant	 al	 de	 Benedetta	 en	
diversos	aspectes.	Vam	Intentar	combinar	els	dos	
mons:	 el	 del	 personatge	 i	 el	 de	 Gaia.	 L'actor	
Andrea	 Carpenzano	 va	 ser	 la	 proposta	 de	 la	
directora	 de	 càsting	 per	 l'altra	 protagonista	 i	 va	
encaixar	 de	 seguida.	 Vam	 treballar	 amb	 ell	 el	
personatge	de	l'Amanda	per	donar-li	delicadesa	i	
sensibilitat	 al	 personatge	 i	 igualar-lo	 amb	
Benedetta.	 No	 volia	 que	 fos	 una	 manipuladora,	
algú	que	exercís	poder	sobre	Benedetta.	Vaig	 fer	
el	mateix	amb	la	família,	cadascú	havia	de	trobar	
la	seva	part	infantil,	per	alliberar	els	personatges	
de	funcions	i	judicis	respecte	als	rols	que	tenen	a	
la	vida	de	la	Benedetta.

Els	 parcs	 d'atraccions	 sempre	 han	 estat	 llocs	
fascinants	 i	un	punt	aterridors	per	a	mi.	Sempre	
he	mantingut	aquest	contrast	en	ment.	Vam	voler	
que	 la	 Aira	 on	 se	 situa	 la	 pel·lícula	 estigués	 una	
mica	 atrotinada,	 amb	 atraccions	 que	 reAlectissin	
anys	 d'ús	 i	 desgast.	 Vam	 tenir	 la	 sort	 de	 trobar	
aquest	 tipus	 d'atraccions,	 que	 vam	 mantenir	 al	
set	 amb	 nosaltres	 i	 durant	 tot	 el	 procés	 de	
producció.
La	pel·lícula	té	un	Ainal	obert.	Benedetta	creix,	se	
sent	preparada	per	enfrontar-se	al	món	amb	una	
nova	 consciència.	 Totes	 les	 persones	 que	 ens	
trobem	a	la	vida	són	fonamentals	pel	que	fa	a	com	
aprenem	a	 afrontar-la.	 Conèixer	Amanda	 resulta	
crucial	per	a	Benedetta,	però	ella	també	és	forta	i	
aquesta	fortalesa	és	l'única	cosa	que	pot	comptar.	
Passa	el	mateix	amb	tots	nosaltres.	Coneixem	un	
munt	 de	 gent,	 tenim	 persones	 importants	 al	
nostre	voltant,	però	sempre	estem	sols	quan	hem	
de	 prendre	 decisions	 de	 debò.	 Per	 això	 és	
important	que	aquesta	consciència,	valentia	 i,	de	
vegades,	 temeritat,	 sorgeixi	 del	 nostre	 interior.	
En	 darrera	 instància,	 és	 part	 de	 nosaltres.	 Ens	
dona	molta	llibertat.	M'agrada	pensar	que	la	força	
de	 Benedetta	 li	 dona	 llibertat	 d'escollir	 què	
experimentar	i	com	viure.

Fabrizio	Gifuni	

CALCINCULO PARLA LA DIRECTORA

Andrea	Carpenzano
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LA PEL·LÍCULA

Marco Minniti
club de cinema

Calcinculo és una història des d'una mirada 
femenina sobre un personatge adolescent que lluita 
amb una realitat sufocant en un lloc de la perifèria de 
Roma. La possibilitat d'escapar per Benedetta, la 
protagonista, se li presenta de sobte amb l'aterratge a 
la zona d'un grup de firaires. Entre ells, la noia fa 
amistat amb Amanda, una persona no-binària que es 
prostitueix ocasionalment per a clients de la zona. 
Els dos estableixen un vincle tan improbable com 
fort, impulsat per la seves soledats respectives. La de 
l'Amanda, una aspirant a estrella de la televisió, 
atrapada en la seva vida als marges, com una de les 
seves papallones de peluix. La de Benedetta, de 
quinze anys amb problemes de sobrepès, lluitant 
amb una mare que —sense dir-ho explícitament— la 
culpa d'haver estat la causa de no poder realitzar el 
seu somni de ser ballarina. Els noms de les 
protagonistes ja han estat escollits amb intenció: 
Benedetta, que porta una benedicció i Amanda, que 
cal estimar. 

Hi ha quelcom de conte en la història de Calcinculo, 
amb l'arribada dels firaires a un solar abandonat i 
solitari. També amb a les roselles que creixen a la 
zona malgrat tot, gairebé un presagi per al 
personatge de Benedetta, una flor silvestre que corre 
el risc de no florir mai.

Fabrizio	Gifuni	

ACTE club de cinema funciona gràcies a les persones 
associades i amb les subvencions de l'ajuntament i de la 
diputació. Si ens vols ajudar i col·laborar, fes-te sòcia. 
Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com
https://www.facebook.com/actecambrils
https://acte596479031.wordpress.com/

Barbara Chichiarelli

PALLAZO DI GIUSTIZIA, 2020 LA PEL·LÍCULA del DESEMBRE

A la primera pel·lícula de Chiara Bellosi dues 
noies esperen davant de la porta tancada d'un 
judici. La Luce és una nena inquieta, juganera i 
tossuda. La Domenica és una jove seriosa i 
altiva. Dintre els seus pares són les parts 
contràries. El judici és complicat: la mort d'un 
lladre en l'atracament d'una gasolinera per part 
del propietari és homicidi en legítima defensa o 
assassinat? A la sala, dins d'una gàbia, un dels 
lladres que ha sobreviscut. Al passadís, les filles 
esperen, s'avorreixen. La càmera pren el punt de 
vista de Luce, la filla del lladre, que viu les 
seves històries particulars per les escales, els 
passadissos, entre la gent atrafegada del jutjat, i 
que acaba per trobar la complicitat de la 
Domenica, la filla del gasoliner.

Un guió molt original, que alterna seqüències 
del judici amb les de fora als passadisos. El que 
podria semblar, en un inici, un altre drama 
judicial amb uns personatges secundaris 
perifèrics es converteix amb una història molt 
real i viva d'aquests personatges que passen a ser 
els protagonistes. Chiara Bellosi es revela com 
una gran directora d'actrius infantils i joves, 
tendència que es confirma en la seva segona 
pel·lícula, Calcinculo.

L'arribada del parc d'atraccions i d'Amanda fascina a 
la protagonista, és un esperit semblant i igualment 
condemnat a vagabundejar sense ni fi ni fonament. 
L'Amanda (a qui dona vida un versàtil Andrea 
Carpenzano) somia en volar, però està condemnada a 
romandre a terra com una de les seves papallones, 
mirada, tocada i usada per clients distrets, sinó 
violents. Potser, per a les dues, l'única opció és girar 
sense parar al voltant d'un eix com en el carrusel que 
dona títol a la pel·lícula, pagant cada cop per una 
altra (efímera) revolució.

La càmera de Chiara Bellosi segueix des de l'inici, 
de prop, el personatge interpretat per Gaia Di Pietro, 
fent coincidir la seva mirada amb la de l'espectador. 
La timidesa amb la qual la càmera s'obre 
progressivament per acollir l'alteritat s'identifica amb 
la mateixa insegura obertura cap a l'exterior de 
Benedetta. És una direcció marcada per l'alternànça 
de plans seqüència amb primers plans que escruten el 
rostre de la protagonista, captant les seves 
transformacions, paral·leles a l'espai canviant que 
l'envolta. En el guió els diàlegs són mínims, deixen 
parlar a les cares i els cossos (ambdós amb fam, 
encara que de maneres diferents) dels dos 
protagonistes, i es recolzen també en un comentari 
musical hipnotitzant i encertat. Seqüències amb un 
valor alliberador (el bany al riu) s'alternen amb 
d'altres en què la direcció es fa més discreta, 
amagant-se darrere els murmuris i les paraules tàcites 
dels dos personatges. La floració de Benedetta, 
contrastada com la de qualsevol princesa de conte, 
serà la condició primordial d'un viatge del qual 
només hem vist l'inici. Si hi viurà feliç per sempre, 
no ho podem saber. Potser aquesta és precisament la 
bellesa de la pel·lícula.

Gaia di Pietro



LA PEL·LÍCULA

Marco Minniti
club de cinema

Calcinculo és una història des d'una mirada 
femenina sobre un personatge adolescent que lluita 
amb una realitat sufocant en un lloc de la perifèria de 
Roma. La possibilitat d'escapar per Benedetta, la 
protagonista, se li presenta de sobte amb l'aterratge a 
la zona d'un grup de firaires. Entre ells, la noia fa 
amistat amb Amanda, una persona no-binària que es 
prostitueix ocasionalment per a clients de la zona. 
Els dos estableixen un vincle tan improbable com 
fort, impulsat per la seves soledats respectives. La de 
l'Amanda, una aspirant a estrella de la televisió, 
atrapada en la seva vida als marges, com una de les 
seves papallones de peluix. La de Benedetta, de 
quinze anys amb problemes de sobrepès, lluitant 
amb una mare que —sense dir-ho explícitament— la 
culpa d'haver estat la causa de no poder realitzar el 
seu somni de ser ballarina. Els noms de les 
protagonistes ja han estat escollits amb intenció: 
Benedetta, que porta una benedicció i Amanda, que 
cal estimar. 

Hi ha quelcom de conte en la història de Calcinculo, 
amb l'arribada dels firaires a un solar abandonat i 
solitari. També amb a les roselles que creixen a la 
zona malgrat tot, gairebé un presagi per al 
personatge de Benedetta, una flor silvestre que corre 
el risc de no florir mai.

Fabrizio	Gifuni	

ACTE club de cinema funciona gràcies a les persones 
associades i amb les subvencions de l'ajuntament i de la 
diputació. Si ens vols ajudar i col·laborar, fes-te sòcia. 
Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com
https://www.facebook.com/actecambrils
https://acte596479031.wordpress.com/

Barbara Chichiarelli

PALLAZO DI GIUSTIZIA, 2020 LA PEL·LÍCULA del DESEMBRE

A la primera pel·lícula de Chiara Bellosi dues 
noies esperen davant de la porta tancada d'un 
judici. La Luce és una nena inquieta, juganera i 
tossuda. La Domenica és una jove seriosa i 
altiva. Dintre els seus pares són les parts 
contràries. El judici és complicat: la mort d'un 
lladre en l'atracament d'una gasolinera per part 
del propietari és homicidi en legítima defensa o 
assassinat? A la sala, dins d'una gàbia, un dels 
lladres que ha sobreviscut. Al passadís, les filles 
esperen, s'avorreixen. La càmera pren el punt de 
vista de Luce, la filla del lladre, que viu les 
seves històries particulars per les escales, els 
passadissos, entre la gent atrafegada del jutjat, i 
que acaba per trobar la complicitat de la 
Domenica, la filla del gasoliner.

Un guió molt original, que alterna seqüències 
del judici amb les de fora als passadisos. El que 
podria semblar, en un inici, un altre drama 
judicial amb uns personatges secundaris 
perifèrics es converteix amb una història molt 
real i viva d'aquests personatges que passen a ser 
els protagonistes. Chiara Bellosi es revela com 
una gran directora d'actrius infantils i joves, 
tendència que es confirma en la seva segona 
pel·lícula, Calcinculo.

L'arribada del parc d'atraccions i d'Amanda fascina a 
la protagonista, és un esperit semblant i igualment 
condemnat a vagabundejar sense ni fi ni fonament. 
L'Amanda (a qui dona vida un versàtil Andrea 
Carpenzano) somia en volar, però està condemnada a 
romandre a terra com una de les seves papallones, 
mirada, tocada i usada per clients distrets, sinó 
violents. Potser, per a les dues, l'única opció és girar 
sense parar al voltant d'un eix com en el carrusel que 
dona títol a la pel·lícula, pagant cada cop per una 
altra (efímera) revolució.

La càmera de Chiara Bellosi segueix des de l'inici, 
de prop, el personatge interpretat per Gaia Di Pietro, 
fent coincidir la seva mirada amb la de l'espectador. 
La timidesa amb la qual la càmera s'obre 
progressivament per acollir l'alteritat s'identifica amb 
la mateixa insegura obertura cap a l'exterior de 
Benedetta. És una direcció marcada per l'alternànça 
de plans seqüència amb primers plans que escruten el 
rostre de la protagonista, captant les seves 
transformacions, paral·leles a l'espai canviant que 
l'envolta. En el guió els diàlegs són mínims, deixen 
parlar a les cares i els cossos (ambdós amb fam, 
encara que de maneres diferents) dels dos 
protagonistes, i es recolzen també en un comentari 
musical hipnotitzant i encertat. Seqüències amb un 
valor alliberador (el bany al riu) s'alternen amb 
d'altres en què la direcció es fa més discreta, 
amagant-se darrere els murmuris i les paraules tàcites 
dels dos personatges. La floració de Benedetta, 
contrastada com la de qualsevol princesa de conte, 
serà la condició primordial d'un viatge del qual 
només hem vist l'inici. Si hi viurà feliç per sempre, 
no ho podem saber. Potser aquesta és precisament la 
bellesa de la pel·lícula.

Gaia di Pietro


