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Dijous 9 febrer
20.30 h

Cinema Rambla de l’Art

Organitza: Col·laboren:

Amb la presentació de JORDINA ROS, directora de teatre i cinema, actriu i 
perfomer. 



Somiar, llençar-s'hi, estavellar-se, tornar a somiar i 
recomençar. Tenen l'energia de la joventut, l'alegria, 
l'audàcia, l’espontaneïtat. Dues amigues íntimes que 
volen descobrir el món. La Margot i l'Alma són 
imparables, inseparables.

LA CRITICA DIU

Feia	temps	que	volia	fer	una	pel·lícula	que	parlés	
d'aquestes	 grans	 amistats	 que	 podem	 tenir	 a	 la	
vida	 quan	 passem	 totes	 les	 di9icultats	 amb	 algú	
que	 no	 comparteix	 el	 nostre	 llit.	 Volia	 crear	 un	
duet	 icònic	 fort	 i	 dues	 dones	 joves	 disposades	 a	
fer	 qualsevol	 cosa	 per	 existir	 i	 viure.	 Em	 vaig	
inspirar	 amb	 la	 meva	 vida	 quan	 vaig	 arribar	 a	
París	 entre	 els	 disset	 i	 els	 vint-i-set	 anys.	 Volia	
retratar	 dues	 dones	 joves	 que	 comparteixen	 la	
mateixa	 passió	 i	 que	 de	 vegades	 es	 troben	
competint	per	un	paper,	i	això	no	les	impedeix	ser	
solidàries	i	enfrontar-se	juntes	a	les	di9icultats.	

M'agrada	crear	i	barrejar	els	gèneres,	així	és	com	
entenc	 el	 cinema.	 Em	 motiva	 molt	 pensar	 que	
dintre	d'una	pel·lícula	hi	pot	haver	teatre	o	que	el	
teatre	 pot	 convertir-se	 en	 cinema.	 L'obra	 de	
teatre	 de	 dintre	 d'Entre	 les	 vagues	 tracta	 del	
desarrelament,	del	retorn	a	la	terra	dels	orígens.	
Com	 que	 l'univers	 de	 Nova	 York	 era	 una	 part	
integral	 de	 l'obra	 de	 teatre	 de	 la	 pel·lícula,	 volia	
treballar	 amb	 un	 director	 de	 fotogra9ia	 nord-
americà,	 que	 aportés	 la	 seva	 cultura	 a	 aquest	
projecte.	He	estat	seguint	el	treball	de	Sean	Price	
Williams	 durant	 diversos	 anys.	M'encanta	 el	 seu	
sentit	de	la	imatge	i	la	seva	llibertat	creativa.	
Tenia	moltes	ganes	de	rodar	amb	una	càmera	en	
concret,	 la	Digital	Bolex,	una	càmera	que	treu	un	
acabat	 de	 16	 mm	 tot	 i	 ser	 digital.	 Volia	 que	 la	
pel·lícula	re9lectís	l'estètica	de	la	steadycam	i	que	
es	notés	en	l'actuació	i	en	el	muntatge.	La	Margot	
i	l'Alma	no	s'aturen	mai.	Volia	que	ens	quedéssim	
constantment	 amb	 elles	 en	 el	 seu	 viatge,	 en	 les	
seves	onades.	Sempre	m'he	 imaginat	 la	pel·lícula	
com	un	moviment	constant,	com	el	mar,	volia	que	
estiguéssim	 molt	 a	 prop	 dels	 personatges	 i	 que	
sentíssim	 quan	 estant	 passant	 per	 situacions	
intenses,	 no	 tenim	 temps	 d’analitzar	 els	
esdeveniments.

Anaïs Volpé és guionista, directora i muntadora 
autodidacta. Després de diversos anys al teatre com 
a actriu, es va formar en direcció treballant en 
diverses pel·lícules, des de l'escriptura fins al 
muntatge. El 2016 va escriure, dirigir, editar i 
autoproduir el projecte multimèdia Heis, format per 
un llargmetratge, una sèrie i una instal·lació artística. 
El projecte s'exposa en diversos espais artístics. Es 
seleccionat en diversos festivals internacionals de 
cinema i guardonat, entre d'altres, al Festival de 
Cinema de Los Angeles el 2016 i nominat a 
l'Independent Spirit Awards del mateix any. El 2018 
Anaïs es seleccionada per formar part del laboratori 
de talents novells del Script Station de la Berlinale 
per desenvolupar el guió del llargmetratge Märlha-
Trauma. El 2019 va realitzar el documental per 
internet Dans la jungle, avec un petit couteau à 
beurre... on diversos creadors autodidactes 
qüestionen el funcionament del sistema educatiu 
basat en títols. També el 2019 estrena Entre les ones 
(Entre les vagues) a la Quinzaine des Réalisateurs a 
Cannes.

SINOPSI

LA DIRECTORA

Guió i direcció: Anaïs Volpé
Fotografia: Sean Price Williams
Música: David Gubitsch, Elie Mittelmann
Producció: Caroline Nataf
Muntatge: Zoé Sassier
Duració: 100 m.

«Anaïs Volpé transmet una energia irresistible que 
ens arrossega fins al final d'una pel·lícula bonica, 
punyent i sobretot viva.» Philip Engel 

«És una pel·lícula plena d'energia, alegria i 
llàgrimes sobre els vincles estrets de l'amistat i la 
importància de seguir els teus somnis. Les 
interpretacions de les protagonistes Souheila 
Yacoub i Déborah Lukumuena són molt potents. 
L'amor que tenen l'una per l'altra és el cor que 
batega entre les ones.»	Rob	Aldam

No	 volia	 que	 es	 notés	 la	 realització	 de	 la	
pel·lícula,	volia	quedar-me	en	una	cosa	molt	crua,	
molt	 senzilla,	 essencial.	 Quan	 calia	 fer	 un	
tràveling,	 utilitzàvem	 un	 carro,	 una	 furgoneta	 o	
una	 cadira	 de	 rodes.	 Amb	 Sean,	 ho	 vam	
anomenar	 "les	 preses	 valentes".	 Volia	 que	
dediquéssim	 el	mínim	 temps	 possible	 a	muntar	
l'equipament,	 els	 llums...	 Tenia	moltes	 ganes	 de	
deixar	 espai	 per	 a	 la	 interpretació	 per	 tal	 de	
preservar	l'energia	de	les	actrius.	Sabia	que	aquí	
hi	havia	el	primer	karma	de	la	pel·lícula.
Per	 les	protagonistes	de	 la	pel·lícula	necessitava	
actrius	 que	 creguessin	 en	 el	 projecte	 i	 energies	
fortes,	 capaces	 d'aguantar	 el	 rodatge	 des	 del	
primer	 9ins	 a	 l'últim	 minut.	 Havíem	 de	 poder	
creure	en	aquesta	amistat.	Que	el	duet	funcionés	
d'una	manera	 evident.	 El	 repte	més	 gran	 va	 ser	
9ilmar	 actrius	 que	 interpreten	 a	 actrius	 que	
actuen.	La	Margot	i	 l'Alma	actuen	tot	el	temps,	a	
la	 vida	 i	 a	 l'escenari	 teatral.	 Però	de	 vegades,	 ja	
no	 actuen,	 les	 supera	 el	 que	 estan	 passant.	
Souheila	i	Déborah	són	molt	acurades	en	aquests	
tres	nivells	d'interpretació.
El	 títol	 de	 la	 pel·lícula	 fa	 referència	 a	 aquesta	
emoció	 forta	 que	 sentim	 en	 determinats	
moments	 quan	 ens	 sentim	 arrossegats	 per	 les	

onades	turbulentes	de	la	vida.	Aquestes	ones	que	
ens	sacsegen,	maltracten,	ens	emporten	i	alhora,	
ens	 bressolen.	 Són	 un	 moviment	 emocional	
constant,	 que	 de	 vegades	 ens	 dona	 la	 sensació	
d'allunyar-nos	 i	 acostar-nos	 alhora	 a	 nosaltres	
mateixos,	 el	 camí	necessari	per	 anar	 cap	a	nous	
horitzons,	per	anar	a	parar	en	una	altra	riba.

	Anaïs Volpé

PARLA LA DIRECTORA
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LA SEMANA PRÒXIMA

club de cinema

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/

TORI Y LOKITA (2022)
Jean-Pierre i Luc Dardenne

Dijous 16 febrer
20.30 h

Cinema Rambla de l’Art 


