


Dimecres a les 18:30 hores 

Sala Pep Torrent
Centre Sociocultural

A càrrec d'Óscar Hernández-Campano
Amb la col·laboració de Ramón Alfonso

Cicle: Ara toca riure
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Dimecres 6 d’octubre
CON FALDAS Y A LO LOCO

EUA. 1959. 120 min.
Productora: United Artists
Direcció: Billy Wilder
Intèrprets: Jack Lemmon, Marilyn Monroe i Tony Curtis

Dimecres 13 d’octubre
UN DÍA EN LAS CARRERAS

EUA. 1937. 111 min.
Productora: Metro-Goldwyn-Mayer
Direcció: Sam Wood
Intèrprets: Els germans Marx i Margaret Dumont

Època de la Llei Seca (1920-1933). Joe i Jerry són dos músics del montó que es veuen 
obligats a fugir després de ser testimonis d'un ajust de comptes entre dues bandes 
rivals. Com que no troben feina i la màfia els persegueix, decideixen vestir-se de 
dones i tocar en una orquestra femenina. Joe (Curtis), per a conquerir a Sugar Kane 
(Monroe), la cantant de el grup, fingeix ser un magnat impotent; mentrestant, Jerry 
(Lemmon) és festejat per un milionari que vol casar-se amb ell. 

La propietària d'un hospital (Maureen O'Sullivan), que es troba en una delicada 
situació financera, es veu obligada a dependre dels diners d'una pacient milionària 
(Margaret Dumont) o cedir el negoci a un ambiciós magnat. És llavors quan entren 
en escena els germans Marx. Groucho és veterinari, però es fer passar per metge per 
mantenir a l'hospital a la hipocondríaca milionària. Com que això no és suficient, 
decideixen apostar pel seu cavall per aconseguir els diners necessaris.
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CALABUCH
Espanya. 1956. 92 min.
Productora: Águila Films & Costellazione Films
Direcció: Luis García Berlanga
Intèrprets: Edmun Gwenn i Valentina Cortese

Dimecres 27 d’octubre
EL GUATEQUE

EUA. 1968. 99 min.
Productora: The Mirisch Corporation / United Artists
Direcció: Blake Edwards
Intèrprets: Peter Sellers i Claudine Longet

En plena Guerra Freda, el professor Hamilton, un savi ingenu que creia en les 
bondats de l'energia nuclear, a l'adonar-se del seu error, fuig i es porta amb si tots els 
seus secrets. Troba refugi en Calabuch, un poble mediterrani que a ell li sembla 
meravellós perquè la gent es limita a viure i conserva el sentit de l'humor i de 
l'amistat.

Hrundi V. Bakshi és un maldestre actor d'origen hindú que es troba rodant una 
pel·lícula al desert. Per les seues contínues ficades de pota, és acomiadat del rodatge. 
Inesperadament, rep una invitació per assistir a una sofisticada festa organitzada pel 
productor de la seua última pel·lícula. Gràcies a Hrundi, a la festa es produiran les 
situacions més absurdes.



Dimecres 3 de novembre
ESA PAREJA FELIZ

Espanya. 1951. 90 min.
Productora: Altamira
Direcció: Luis García Berlanga i Juan Antonio  
               Bardem
Intèrprets: Fernando Fernán Gómez i Elvira Quintilla

Dimecres 10 de de novembre
ATRACO A LAS TRES 

Espanya. 1962. 92 min.
Productora: Hesperia Films / Pedro Masó Producciones 
Cinematográ�cas
Direcció: José María Forqué
Intèrprets: José Luis López Vázquez, Cassen, Gracita Morales, 
Manuel Alexandre, Rafaela Aparicio i Alfredo Landa

Juan i Carmen són un humil matrimoni madrileny. Ella s'ocupa de les tasques 
domèstiques i ell treballa com a electricista en uns estudis de cinema. Els seus somnis 
de benestar es fan realitat quan guanyen un concurs patrocinat per una marca de 
sabó. Es tracta de l'elecció de "la parella feliç": durant 24 hores la parella seleccionada 
rep tota mena d'invitacions i obsequis. Però, precisament el mateix dia, Juan ha de 
resoldre dos seriosos problemes que Carmen desconeix.

Galindo, un infeliç somiador, treballa com a caixer en una sucursal bancària. Cert dia, 
reuneix un grup de companys i els exposa un minuciós pla per a atracar la sucursal 
on treballen. La reacció inicial és de rebuig, però a poc a poc Galindo els va 
convencent de la viabilitat d'el projecte. Ci
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Dimecres 17 de novembre
LA QUIMERA DEL ORO

EUA. 1925. 95 min.
Productora: United Artists
Direcció: Charles Chaplin
Intèrprets: Charles Chaplin i Georgia Hale

Dimecres 24 de novembre
NOVIO A LA VISTA

Espanya. 1954. 82 min.
Productora: C.E.A. Producciones Benito Perojo
Direcció: Luis García Berlanga
Intèrprets: Josette Amo i Jorge Vico

Obra mestra de Chaplin, en què interpreta un solitari cercador d'or que arriba a 
Alaska, a principis del segle XX, a la recerca de fortuna. Una forta tempesta de neu el 
portarà a refugiar-se en la cabanya d'un bandit. En 1942 va ser reestrenada en versió 
sonora.

A principis de segle XX, de vegades l'estiueig no era més que un pretext per anar-se a 
la platja a la recerca de possibles novis per a les xiques en edat de casar-se. La mare de 
Loli porta la seua filla a una platja de moda, Lindamar, amb el propòsit que la xica 
trobe un novi convenient; concretament un prometedor enginyer a qui coneixen 
d'estiuejar sempre en aquest lloc. Però ella està enamorada d'Enrique, un xic de la seua 
edat, obligat per la seua família a passar l'estiu preparant els exàmens de setembre.
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Dimecres 1 de desembre
LOS PRODUCTORES

EUA. 1967. 88 min.
Productora: Rialto Pictures
Direcció: Mel Brooks
Intèrprets: Zero Mostel i Gene Wilder

Dimecres 15 de desembre
PLÁCIDO

Espanya. 1961. 85 min.
Productora: Jet Films
Direcció: Luis García Berlanga
Intèrprets: Cassen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintanilla 
i Amparo Soler Leal

Un productor de Broadway, que està en la ruïna, i un comptable organitzen un pla 
que consisteix a estafar a diverses dones grans, amb la finalitat de recaptar fons per 
finançar una pèssima obra musical. L'inevitable fracàs de l'obra els permetria 
quedar-se amb tots els diners.

En una xicoteta ciutat provinciana, a unes burgeses ocioses se'ls ocorre la idea 
d'organitzar una campanya nadalenca amb el lema: "Seu a un pobre a la seua taula". Es 
tracta que els més necessitats comparteixen el sopar de Nadal amb famílies 
acomodades i gaudeixen de la calor i l'afecte que no tenen. Plácido ha estat contractat 
per participar amb el seu motocarro en la cavalcada, però sorgeix un problema que li 
impedeix centrar-se en el seu treball: aquest mateix dia venç la primera lletra del 
vehicle, que és el seu únic mitjà de vida.
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Dimecres 12 de gener
COMPAÑEROS DE JUERGA

EUA. 1933. 69 min.
Productora: Hal Roach / MGM
Direcció: William A. Seiter
Intèrprets: Stan Laurel i Oliver Hardy 

Dimecres 19 de gener
SIETE OCASIONES + LA MUDANZA

EUA. 1925. 56 min. + EUA. 1922. 18 min.
Productora: Buster Keaton / MGM + Joseph M. Schenck Productions
Direcció: Buster Keaton + Buster Keaton i Edward F. Cline
Intèrprets: Buster Keaton i Ruth Dwyer + Buster Keaton i Virginia Fox

Stan i Ollie es comprometen a assistir a una convenció dels "Fills del Desert", que 
coincideix amb un viatge a les muntanyes planejat pel matrimoni Hardy. Ollie simula 
una malaltia que exigeix un viatge per mar. Mentre ell i Stan gaudeixen de la 
convenció, el vaixell ensopega amb una catàstrofe.

Programa doble del còmic Buster Keaton format per dos films curts: A Siete ocasiones, 
l'agent de borsa Jimmy Shannon està proper a la fallida quan un advocat li presenta el 
testament del seu avi llegant-li 7 milions de dòlars. Però per a poder heretar aquests 
diners haurà de casar-se abans de les 7 de la vesprada del seu 27 aniversari ... I això és hui!

I a La mudanza, descobrim que mitjançant d'una sèrie d'identitats equivocades, 
Buster acaba amb un carregament de mobles a meitat d'un regiment de policies que 
el persegueixen per tota la ciutat.
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Dimecres 26 de gener
LA ÚLTIMA NOCHE DE BORIS 
GRUSHENKO

EUA. 1975. 82 min.
Productora: Jack Rollins & Charles H. Jo�e Production
Direcció: Woody Allen
Intèrprets: Woody Allen i Diane Keaton

Dimecres 2 de febrer
EL HOMBRE MOSCA

EUA. 1923. 77 min.
Productora: Pathé / Hal Roach Studios
Direcció: Fred C. Newmeyer i Sam Taylor
Intèrprets: Harold Lloyd i Mildred Davis

Rússia, principis de segle XIX. En un poble rus, Boris Grushenko viu obsessionat amb 
la mort i amb la seua cosina Sonia, encara que ella prefereix a Ivan, un dels germans 
de Boris. Però Iván es casa, i Sonia, per despit, es casa amb un ric comerciant de peix. 
Obligat per la seua família, Boris s'allista en l'exèrcit per lluitar contra la França 
napoleònica i, inexplicablement, es converteix en un heroi de guerra. I, tot i ser un 
pacifista convençut, arribarà a tindre a les mans el destí d'Europa.

L'obra mestra de Harold Lloyd. L'escena de l'genial còmic escalant un edifici suposa 
un dels moments més grans de cinema mut, i el seu clímax -Harold penjat de les 
manilles del rellotge- segueix sent una de les escenes estel·lars de la història de 
l'setè art.
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Dimecres 9 de febrer
UN LADRÓN EN LA ALCOBA

EUA. 1932. 83 min.
Productora: Ernst Lubitsch / Paramount
Direcció: Ernst Lubitsch
Intèrprets: Herbert Marshall i Miriam Hopkins

Dimecres 16 de febrer
OSCAR: UNA MALETA, DOS 
MALETAS, TRES MALETAS

França. 1967. 85 min.
Productora: Gaumont
Direcció: Edouard Molinaro
Intèrprets: Louis de Funès i Claude Rich

Lily (Miriam Hopkins), una carterista que es fa passar per comtessa, coneix a Venècia el 
famós lladre Gaston Monescu (Herbert Marshall), qui al seu torn es fa passar per baró, i 
s'enamoren. Gaston roba a l'aristòcrata François Fileba i fuig amb Lily abans que li 
descobreixin. Gairebé un any després, a París, Gaston roba una bossa amb diamants 
incrustats a la vídua Mariette Colet, però l'hi retorna i la captiva de tal manera que el 
contracta com a secretari.

Bertrand Barnier és un ric empresari per al qual la vida transcorre tranquil·lament amb 
la seua dona i la seua filla. Per a mantenir-se en forma fa exercici regularment sota la 
direcció d'un jove atleta. El servei de la casa està perfectament atès per Bernadette, la 
jove criada, i Oscar, el xofer. No obstant això, aquesta confortable situació es veurà 
pertorbada, quan el seu empleat, Christian, irromp a la casa per exigir-li un augment de 
sou, amb la intenció de demanar la mà de la seua nòvia. El caos arriba a casa d'Bernier 
quan descobreix que és la seua pròpia filla amb la qual Christian vol casar-se.
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Dimecres 23 de febrer
UN MARIDO RICO

EUA. 1942. 87 min.
Productora: Paramount
Direcció: Preston Sturges
Intèrprets: Claudette Colbert i Joel McCrea

Dimecres 2 de març
EL CONGRESO SE DIVIERTE

Alemanya. 1931. 85 min.
Productora: Erich Pommer
Direcció: Erik Charell
Intèrprets: Lilian Harvey i Conrad Veidt

Inexplicablement, un novio i una novia no poden assistir al seu propi casament perquè 
els ho impedeixen els seus dobles, que són els que es casen. Sis anys més tard, 
l'administrador del pis de Park Avenue de Tom i Gerry Jeffers ensenya la casa, tot i que 
encara hi viuen, a altres possibles llogaters, ja que ells s'han endarrerit en el pagament 
del lloguer. Gerry se sent frustrada perquè el seu marit, un arquitecte que intenta tirar 
endavant, no permet que utilitze la seua bellesa per a aconseguir que algú se'ls financi.

Viena, 1814. Després de les guerres napoleòniques es reuneixen els governants i 
estadistes de tot Europa per pactar un nou ordre internacional. L'astut Príncep de 
Metternich, ministre de l'emperador austríac, actua d'amfitrió i fa el possible per 
distreure als seus hostes, amb la taimada intenció que no assisteixin a les sessions de 
la conferència i li permetin fer i desfer el vestit d'Europa a mida dels seus interessos. 
Una jove ingènua es veurà immersa en aquestes intrigues, en el que ella prendrà 
com una aventura romàntica amb el poderós i ben plantat Tsar de totes les Rússies.

Ci
cl

e:
 A

ra
 to

ca
 ri

ur
e



Dimecres 9 de març
PASAPORTE A LA FAMA

EUA. 1935. 93 min.
Productora: Columbia
Direcció: John Ford
Intèrprets: Edward G. Robinson i Jean Arthur

Dimecres 23 de març
AL SERVICIO DE LAS DAMAS

EUA. 1936. 94 min.
Productora: Universal
Direcció: Gregory La Cava
Intèrprets: William Powel i Carole Lombard

Jones és un tipus normal i corrent, simpàtic i de bon humor, treballador exemplar. El 
seu problema és que té un enorme semblança amb Marion, el perillós gàngster que 
assola la ciutat amb les seues malifetes. Després de ser detingut en diverses ocasions, 
víctima d'aquesta confusió, la policia decideix elaborar un salconduit especial per 
Jones. Amb aquesta identificació, Jones podrà recuperar la seua vida quotidiana, 
sense veure's sobresaltat pels crims de Marion. Però les coses es compliquen quan el 
malvat Marion descobreix l'existència d'aquest salconduit.

Una esbojarrada noia de l'alta societat, la seua germana i els seus rics amics es 
diverteixen amb un extravagant joc de caça que consisteix en recollir tot tipus de 
deixalles. En un lloc de l'East River, zona castigada per la Gran Depressió, troben a 
Godfrey, un enginyós i mordaç vagabund. Aquest curiós personatge acompanya les 
germanes a una festa, on pronuncia un discurs sobre el caràcter inhumà del joc. 
Després accepta treballar com a majordom a la casa familiar. Però Godfrey amaga un 
secret sobre el seu passat.
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Dimecres 30 de març
GOLFUS DE ROMA

Regne Unit. 1966. 99 min.
Productora: Melvin Frank / United Artists
Direcció: Richard Lester
Intèrprets: Zero Mostel, Phil Silvers i Buster Keaton

Dimecres 6 d’abril
EL BUFÓN DE LA CORTE

EUA. 11955. 101 min.
Productora: Paramount
Direcció: Melvin Frank i Norman Panama
Intèrprets: Danny Kaye i Angela Lansbury

Quan un astut esclau, mentider, mandrós, ocurrent i trampós descobreix que el fill 
del seu amo està enamorat d'una jove verge, li ofereix la seua ajuda per a 
conquistar-la si, a canvi, li concedeix la llibertat. Però els enamoriscaments es veuen 
obstaculitzats per sorprenents sorpreses, enginyoses disfresses i una esbojarrada 
cursa de quadrigues.

Ambientada a l'Anglaterra medieval, la pel·lícula narra la lluita per tornar el tron a 
l'hereu legítim, un bebè amb una marca de naixement distintiva: la pimpinella 
porpra en el seu darrere. Danny Kaye interpreta Hubert Hawkins, un ex actor de 
carnaval que es converteix en joglar del Zorro Negro, un personatge tipus Robin 
Hood que lidera una banda de rebels al bosc i que donen suport a l'autèntic rei. Ci
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Dimecres 27 d’abril
LA FIERA DE MI NIÑA

EUA. 1938. 102 min.
Productora: RKO
Direcció: Howard Hawks
Intèrprets: Cary Grant i Katharine Hepburn

David Huxley (Cary Grant) és un paleontòleg tímid i despistat que està a punt d'acabar la 
laboriosa reconstrucció de l'esquelet d'un brontosaure, del què només li falta una 
clavícula intercostal. També està a punt de casar-se amb la seua anodina secretària. En un 
partit de golf amb l'advocat d'una solterona milionària, potencial mecenes del museu per 
al qual treballa, Huxley coneix a Susan Vance (Katharine Hepburn), una jove adinerada i 
capritxosa que el manipularà perquè no porti a terme cap dels seus dos projectes.
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Dimecres 4 de maig
OCHO SENTENCIAS DE MUERTE

Regne Unit. 1949. 106 min.
Productora: Ealing Studios
Direcció: Robert Hamer
Intèrprets: Alec Guinness i Dennis Price

Un jove ambiciós i sense escrúpols (Dennis Price) projecta venjar l'afront que 
l'aristocràtica família D'Ascoyne, a la qual pertany, els ha infligit a ell i la seua mare. El 
pla consisteix a eliminar tots els membres de la família que el precedeixen en la 
successió a el títol de Duc.



Dimecres 11 de maig
GUARDIAS Y LADRONES

Itàlia. 1951. 109 min.
Productora: De Laurentis / Golden Film
Direcció: Steno & Mario Monicelli
Intèrprets: Totó i Aldo Fabrizi

Dimecres 18 de maig
LAS VACACIONES DE MONSIEUR 
HULOT

França. 1953. 114 min.
Productora: Cady Films
Direcció: Jacques Tati
Intèrprets: Jacques Tati i Nathalie Pascaud

Espósito és un lladre que estafa els turistes a Roma, però té la mala fortuna de tornar 
a coincidir amb una de les seues víctimes. S'inicia aleshores una llarguíssima 
persecució per part del policia Bottoni, que al fi aconsegueix detenir-lo. Però en un 
descuit, Espósito es fuga. Els superiors de Bottoni li comuniquen que, si no 
aconsegueix capturar l'estafador, es quedarà sense feina. Així que Bottoni, per 
atrapar-lo, arribarà a introduir-se en el seu cercle familiar.

En un balneari de la costa atlàntica, els estiuejants són incapaços d'oblidar-se de les 
seues rutinàries costums urbanes. Fins que arriba monsieur Hulot al volant del seu 
vell trasto i trenca la calma estival. Per gran alegria dels nens, Hulot oferirà als hostes 
de l'hotel unes vacances inoblidables.
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Dimecres 25 de maig
ARSÉNICO POR COMPASIÓN

EUA. 1944. 118 min.
Productora: Warner Bros
Direcció: Frank Capra 
Intèrprets: Cary Grant, Priscilla Lane i Peter Lorre

Un crític teatral que acaba de casar-se decideix visitar les seues ancianes ties abans 
de marxar de lluna de mel. Durant la visita descobrirà que les encantadores velletes 
tenen una manera molt peculiar de practicar la caritat.
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Diumenge 3 d’octubre
LA NOCHE AMERICANA

França i Itàlia. 1973. 115 min.
Direcció: François Tru�aut
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Jacqueline Bisset, Nathalie 
Baye, Alexandra Stewart, Jean-Pierre Aumont, François Tru�aut

Diumenge 17 d’octubre
EL PROCESO

França, Itàlia i Alemanya. 1962. 118 min.
Direcció: Orson Welles
Intèrprets: Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne 
Moreau, Orson Welles, Elsa Martinelli, Akim Tamiro�

Una pel.lícula que comença a rodar-se amb l´arribada dels actors i els membres del 
equip tècnic, però prompte el rodatge es troba amb diverses dificultats que afecten 
tant als membres de l´equip com a la pròpia pel.lícula. 

Quan un home es desperta de matí, es troba amb que la policia ha entrat en la seua 
habitació i l´arrestat, després d´acusar-li d´haver comès un crim.



Diumenge 24 d’octubre
NOSFERATU, VAMPIRO DE LA 
NOCHE

França i Alemanya. 1979. 106 min.
Direcció: Werner Herzog
Intèrprets: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz, 
Jacques Du�lho, Roland Topor, Walter Ladengast

Diumenge 7 de novembre
BAJO EL PESO DE LA LEY

EUA i Alemanya. 1986. 107 min.
Direcció: Jim Jarmusch
Intèrprets: Tom Waits, Roberto Benigni, John Lurie, 
Nicoletta Braschi, Ellen Barkin, Billie Neal

Jonathan Harker viatja des de Wismar fins a Transilvania per a visitar el castell del 
legendari comte Dràcula, a qui preten vendre-li una mansió en la seua ciutat. Atret 
per una fotografía de Lucy, la dona de Harker, Nosferatu se´n va immediatament cap 
a Wismar, portant amb ell la mort i l´horror.

Zack, Jack y Roberto compartixen cel.la en la preso. Zack és un DJ; Jack, un fanfarró 
d´estar per casa i Roberto, un turista italià. 
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Diumenge 14 de novembre
TEOREMA

Itàlia. 1968. 93 min.
Direcció: Pier Paolo Pasolini
Intèrprets: Terence Stamp, Silvana Mangano, Laura 
Betti, Massimo Girotti, Anne Wiazemsky, Ninetto Davoli

Diumenge 21 de novembre
CONFIDENCIAS

Itàlia. 1974. 120 min.
Direcció: Luchino Visconti
Intèrprets: Burt Lancaster, Silvana Mangano, Helmut 
Berger, Claudia Marsani, Stefano Patrizi, Elvira Cortese, 
Dominique Sanda, Claudia Cardinale, Romolo Valli

A una familia de classe alta italiana, composada per un matrimoni, un fill i una filla, 
arriba un misterios jove que anirà alterant el comportament de tots ells. 

Un professor jubilat porta una vida solitària en el seu luxós palau a Roma. Té un 
enfrontament amb una vulgar marquesa italiana i els seus acompanyants i es veu 
obligat a llogar-los l'apartament de l'àtic del palau. La seua assossegada vida es veurà 
pertorbada per les maquinacions dels seus inquilins.



EUA. 1975. 120 min.
Direcció: Sidney Lumet
Intèrprets: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Carol 
Kane, Chris Sarandon, Sully Boyar 

Diumenge 12 de desembre
TARDE DE PERROS

Diumenge 9 de gener
¿QUÉ ME PASA DOCTOR?

EUA. 1972. 94 min.
Direcció: Peter Bogdanovich 
Intèrprets: Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Madeline Kahn, 
Kenneth Mars, Austin Pendleton, Sorrell Booke, Michael 
Murphy, Liam Dunn

Uns delinqüents d'estar per casa decideixen atracar la sucursal d'un banc de Brooklyn. 
No obstant això, a causa de la seua inexperiència, el robatori, que havia estat planejat 
per a ser executat en tot just deu minuts, es converteix en un parany per als atracadors 
i en un espectacle per a la televisió en directe.

Howard Bannister és un jove musicòleg, seriós, tímid i despistat. Va a San Francisco 
amb la seua núvia per a participar en una convenció i obtindre una beca de recerca. 
Allí coneix a Judy Maxwell, una jove vitalista amb la qual viurà les situacions més 
absurdes.
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Diumenge 16 de gener
1997: RESCATE EN NUEVA YORK

EUA. 1981. 99 min.
Direcció: John Carpenter 
Intèrprets: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, 
Donald Pleasence, Season Hubley, Isaac Hayes

Diumenge 23 de gener
EL NACIMIENTO DEL AMOR

França i Suïssa. 1993. 94 min.
Direcció: Philippe Garrel
Intèrprets: Lou Castel, Jean-Pierre Léaud, Johanna ter 
Steege, Dominique Reymond, Aurelia Alcais

Any 1997. L'avió del president dels Estats Units és segrestat per un grup radical, però 
aconsegueix sobreviure i es troba només als carrers de Nova York, on Manhattan s'ha 
convertit en una enorme presó d'alta seguretat. L'agent secret "Serpiente" Plissken, és triat 
per a salvar-ho.

Dos amics, Paul i Marcus, es qüestionen l'origen de l'amor al fil de les seues 
experiències emocionals. Tots dos entraran en una deriva física i emocional que els 
portarà de tornada als misteris de l'amor.
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Diumenge 6 de febrer
BLOW-UP. DESEO DE UNA 
MAÑANA DE VERANO

Regne Unit. 1966. 108 min.
Direcció: Michelangelo Antonioni
Intèrprets: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah 
Miles, Peter Bowles, Jane Birkin, Gillian Hills 

Diumenge 13 de febrer
EL AMIGO AMERICANO

Alemanya i França. 1977. 121 min.
Direcció: Wim Wenders
Intèrprets: Bruno Ganz, Dennis Hopper, Lisa Kreuzer, Gérard 
Blain, Andreas Dedecke, David Blue

Thomas és un fotògraf de moda que, després de realitzar unes preses en un parc 
londinenc, descobreix en revelar-les una forma irrecognoscible que resulta ser 
alguna cosa tan turbador com a inesperat.

El marxant americà Tom Ripley intenta posar a prova la integritat de Jonathan 
Zimmermann, un humil fabricant de marcs que pateix una malaltia terminal. Ripley li 
presenta a un gàngster que li ofereix molts diners a canvi que treballe per a ell com a 
assassí a sou.
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Diumenge 20 de febrer 
ELISA VIDA MÍA

Espanya. 1977. 123 min.
Direcció: Carlos Saura
Intèrprets: Geraldine Chaplin, Fernando Rey, Isabel 
Mestres, Norman Briski, Joaquín Hinojosa, Ana Torrent

Diumenge 6 de març 
UN LARGO ADIÓS

EUA. 1973. 112 min.
Direcció: Robert Altman
Intèrprets: Elliott Gould, Sterling Hayden, Nina Van 
Pallandt, Mark Rydell, Henry Gibson, David Arkin

A punt de separar-se del seu marit, Elisa visita al seu pare per a celebrar l'aniversari 
d'aquest, al qual no ha vist des de fa vint anys, ja que va abandonar la llar quan ella 
era encara una xiqueta. Ell viu retirat en el camp, dedicat a escriure les seues 
memòries. Elisa, que no vol tornar a la seua casa, decideix quedar-se una temporada. 
És llavors quan la relació entre pare i filla comença a fer-se cada vegada més 
profunda. 

Una nit d'estiu, Terry Lennox aterra en l'àtic del seu amic Philip Marlowe i li demana 
que l'acompanye fins a la davantera mexicana per a canviar d'aires. Marlowe 
accepta la proposta, però en tornar a la seua casa es troba que la policia li demana 
explicacions sobre aquest viatge. Marlowe acaba entre reixes acusat de complicitat 
en l'assassinat de la dona de Terry, que ha aparegut brutalment apallissada. Ci
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Diumenge 3 d’abril 
WANDA

EUA. 1970. 101 min.
Direcció: Barbara Loden
Intèrprets: Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy 
Shupenes, Valerie Mamches, Peter Shupenes, Jerome Thier

Diumenge 8 de maig
NED KELLY

Regne Unit. 1970. 100 min.
Direcció: Tony Richardson
Intèrprets: Mick Jagger, Clarissa KayeMason, Mark 
McManus, Ken Goodlet, Frank Thring, Bruce Barry 

En la zona obrera dels suburbis de Pennsylvania, Wanda Goronski, una dona amb 
problemes, abandona a la seua família i acaba submergida en un món de perdició. 

Austràlia, 1880. Orfe, brutatlizat i empresonat, Ned Kelly jura venjar a la seua família i 
colpejar al sistema que els ha empès a una vida criminal per a poder sobreviure. Al 
costat del seu germà i dos amics, Ned recorre l'estepa australiana desvalisant bancs i 
atacant poblacions, burlant sempre als agents de l'ordre.
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Diumenge 15 de maig 
EL GRAN SILENCIO

Itàlia. 1968. 102 min.
Direcció: Sergio Corbucci
Intèrprets: Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Luigi 
Pistilli, Marisa Merlini, Frank Wol�, Mario Brega

Diumenge 22 de maig
INSERTS

Regne Unit. 1975. 117 min.
Direcció: John Byrum
Intèrprets: Richard Dreyfuss, Jessica Harper, Bob Hoskins, 
Veronica Cartwright, Stephen Davies

Després de veure morir al seu marit a les mans d'un despietat caça recompenses, una 
dona contracta a un mercenari, sobrenomenat Silenci, perquè acabe amb l'assassí.

El que fos gran director de pel·lícules del cinema mut, Boy Wonder, ara es limita a fer 
pel·lícules pornogràfiques mudes en la seua decadent mansió. Un dia, Big Mac, el 
productor dels seus films i la seua núvia Cathy li visitaran i, de pas, a proveir 
d'heroïna a l'actriu protagonista.
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Diumenge a les 18:00 hores 

Sala Pep Torrent 
Centre Sociocultural

Coordinat per l’Associació Cultural Club de Lectura l’Eliana

Amb la col·laboració

Llibres
en Pantalla

som passió
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El cinema és un art que té la virtut d´acostar a públlic a altres expressions 
artístiques. En el nostre cas i com a Club de Lectura volem apreciar 
aquesta influència mutua que existeix entre les dos grans arts: cinema i 
literatura. 

No totes les novel.les poden ser bones per a ser portades a la pantalla 
gran però quan aquesta experimentació artística aconsegueix crear 
mitjançant les dos, una obra nova, és tot un delit. 

Us convidem a que gaudiu amb el nostre programa. 

Enguany presentem diferents pel.lícules, cadascuna recomanada per una 
de les sòcies que ha volgut compartir la seua experiència. 

Us esperem.

Lorena Barroso
Club de Lectura de l’Eliana



Diumenge 31 d’octubre
EL INCONVENIENTE

Espanya. 2020. 
Direcció: Bernabé Rico
Basada en la novel·la 100 m2. 
Autor: Juan Carlos Rubio

Recomanada per Marta Cortés: “Recomane aquesta adaptació perquè en aquests 
temps de pandèmia en els quals hem hagut de frenar i en molts casos hem reflexionat 
sobre les nostres vides i mirat cap a dins, l'obra “El Inconveniente”, mitjançant els seus 
dos personatges antagònics ens convida a reflexionar sobre la soledat, la necessitat de 
mostrar els sentiments, la fidelitat, la seguretat, el retrobament amb un passat 
traumàtic i el dolor (o millor, l'empipament) de fer-se vell. “

Diumenge 28 de novembre
MARTIN EDEN

Itàlia. 2019.
Direcció: Pietro Marcello
Basada en el relat Invención de un lenguaje
Autor: Jack London

Recomanada per Beatriz Varo: “Es tracta d´una novel.la autobiogràfica. El contingut 
és de concepció naturalista. Es la història d´un xiquet de poble que puja de posició 
amb els anys. Primer es fa mariner i als 20 anys té la sort de ser acollit per una familia 
culta y refinada.

És un autèntic treball d´arquitectura per part de la direcció amb una força aclaparadora 
que t'embadaleix”.
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Diumenge 27 de febrer
LAS MARISMAS

Islàndia. 2016.
Direcció: Baltasar Kormakur
Basada en la novel·la Las marismas. 
Autor: Arnaldur Indridason

Recomanada per Carmen Carvajal: “Es tracta de la recerca d'un assassinat que porta 
als protagonistes a una sèrie d'històries paral·leles igualment sòrdides i violentes, a 
descobrir corrupció policial que els obligarà a retrotreure's a 30 anys enrere. 

És una pel·lícula que dibuixa molt bé els personatges de la novel·la negra nòrdica 
captant els matisos dels protagonistes així com donant-li al paisatge el paper 
protagonista que l'autor li confereix en les seues novel·les.”

Diumenge 30 de gener
EL PROFESOR DE PERSA

Rússia. 2020.
Direcció: Vadim Perelman
Basada en el relat Invención de un lenguaje. 
Autor: Wolfgang Kohlhaase

Recomanada per Marisa Falcón: “És una història extraordinaria.Un drama que rendeix 
tribut a l'enginy humà i al poder de la paraula.

Detingut pels nazis, en l'intent de salvar la seua vida, diu no ser jueu, sinó persa, professor 
de llengua”.
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Diumenge 27 de març
LA REINA DE KATWE

EUA. 2016.
Direcció: Mira Nair
Basada en la novel·la La reina de Katwe. 
Autor: Tim Crothers

Recomanada per Lorena Barroso: “És una història real molt potent i amb gran 
positivisme, i encara que no és la primera a utilitzar un tauler d'escacs com a símbol de 
les lluites vitals, en aquesta ocasió està fet de manera magistral”.
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Diumenge 24 d’abril
NOMADLAND

EUA. 2020.
Direcció: Chloé Zhao
Basada en la novel·la Nomadland.
Autora: Jessica Bruder

Recomanada per Toñi Espartar: “Tracta un tema molt interessant, la recessió de 
2008 que va afectar a tota la societat mundial. La protagonista és una dona que ens 
va narrant com s'enfronta a la pèrdua de tot i com d'aquesta manera troba el camí 
per a explorar una nova vida. Ens ensenya que hi ha altres maneres de viure la vida 
amb experiències enriquidores. És un molt bon relat representat magistralment com 
sempre per l'actriu Frances McDormand. És tot un western existencial que ha estat 
premiat amb diferents Oscars”.



som passió

Diumenge 29 de maig
LION

Austràlia. 2016.
Direcció: Garth Davis
Basada en la novel·la Un largo camio a casa. 
Autor: Saroo Brierley

Recomanada per Roxana Hernández: “Aquesta pel·lícula és un biopic de l'autor de 
la novel.la que es queda adormit en un tren sense passatgers acabant a 1500km de la 
seua llar.  La pel·lícula ens permet conèixer diverses parts del món i les seues diferents 
maneres de vida. La interpretació del xicotet protagonista aconsegueix 
emocionar-nos. No cal aixecar-se de la butaca fins al final o et perderas una magnifica 
sorpresa durant els crèdits.”
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 normativa sanitària Centre Sociocultural
DE LA CULTURA

SEGURETAT I HIGIENE

Tot el recinte i el mobiliari es 
netejarà i desinfectarà diàriament 

abans i després de cada activitat

L’accés al servei es farà de manera 
individual excepte en el cas de persones 

que puguen precisar assistència

Es prendrà la temperatura
a l’entrada

Tots els assistents deuran 
d’aplicar-se gel hidroalcohòlic 

a les mans abans d’entrar

Ús obligatori de la mascareta
i correcta utilització tot el 

temps de l’activitat

No es podrà accedir al recinte amb 
símptomes de la COVID-19

COVID-19
CORONAVIRUS



NORMES PARTICULARS DEL RECINTE

Només estarà permès alçar-se durant 
l’activitat per causa justi�cada

Totes les persones ocuparan la seua 
cadira i evitaran moure's del lloc 

que tinguen assignat

L’entrada i eixida ha de realitzar-se
de manera gradual i ordenada

SALES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
• Aforament limitat.
• L’obertura de les portes serà 60 minuts abans de cada activitat.
• Les cadires no es podran menejar ni recol·locar-se.
• El personal d'atenció al públic controlarà l'aforament i la distància mínima de seguretat, tant en les zones 

de circulació com en zones d'accés i espera.
• L’entrada i eixida del recinte ha de realitzar-se de manera gradual i ordenada per evitar aglomeracions.

Informació addicional:
• La programació d’activitats culturals es podrà descarregar en la web de l’ajuntament www.leliana.es i es 

podrà dispensar per personal de l’ajuntament en els següents espais: ajuntament, biblioteca municipal 
i centre sociocultural.

• Aquesta normativa podrà ser modi�cada en funció de les necessitats per a una millor organització o pels canvis 
en la normativa preventiva sanitària per al desenvolupament de les activitats.

• La programació cultural es podrà veure modi�cada per canvis aliens a l’organització.

• Pel bé i seguretat de les persones s’han d’atendre totes les indicacions del personal d’organització.

• En totes les instalacions on no es puga preasignar les localitats es portarà un registre dels assistents.



 www.leliana.es

som passió


