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Charles Chaplin
The Great Dictator
(El gran dictador)
EUA, 1940 (126’) 
Idioma: anglès
Un barber jueu és confós per la seva gran 
semblança amb un cruel dictador. Chaplin fa 
amb el seu habitual sentit de l’humor una de 
les més ferotges pel·lícules antibèl·liques de 
totes les èpoques, destrossant les �gures de 
Hitler i Mussolini en una paròdia portada 
gairebé a nivells surrealistes. El discurs �nal 
del �lm és un brillant manifest contra la 
tirania.

Blake Edwards
Breakfast at Ti�anny’s
(Desayuno con diamantes)
EUA, 1961 (115’) 
Idioma: anglès 
Holly Golightly (Audrey Hepburn) és una noia 
de vida aparentment alegre però d'ànima trista, 
que després de molta cerca infructuosa acabarà 
trobant l'amor on menys s’espera, en la seva 
pròpia escala, gràcies a Paul Varjak (George 
Peppard), escriptor d'un únic llibre.

Mike Nichols
Who's Afraid of Virginia Woolf? 
(¿Quén teme a Virginia Woolf?)
EUA, 1966 (132’) 
Idioma: anglès 
Després d'una vetllada a casa del pare de 
Maria, aquesta i George, el seu marit, tornen a 
la seva llar. La relació entre la parella és una 
contínua agressió que no s’atura ni davant la 
presència dels convidats que esperen a casa. 
És més, les baralles van augmentant deixant 
via lliure a tot un seguit de frustracions i 
ressentiments.

23/1225/11 27/1

Clint Eastwood
The Bridges of Madison County
(Los puentes de Madison)
EUA, 1995 (1321’) 
Idioma:  anglès 
En la tardor de 1965, el fotògraf Robert Kincaid 
(Clint Eastwood) és enviat per la National 
Geographic a Madison County, Iowa, on es 
troben uns famosos ponts coberts. Una vegada 
allí es perd, i s'apropa a preguntar a una granja, 
on viu Francesca (Meryl Streep), una dona 
casada el marit de la qual s'ha absentat per uns 
dies.

Robert Wise, Jerome Robbins
West Side Story
EUA, 1961 (162’) 
Idioma: anglès, castellà 
Brillant adaptació del clàssic de Shakespea-
re, Romeu i Julieta, ambientant-lo en un 
barri con�ictiu de Manhattan i situant la 
seva tradicional història d’amor impossible 
en el marc de les lluites entre bandes rivals. 
Un �lm musical mític que ho té tot i que ha 
passat a la història. Espectacular, original, 
dramàtic, romàntic, sorprenent, amb 
escenes inoblidables… Va ser guardonat 
amb deu Oscars.

CICLES

SANT CUGAT

El cinema 
com a setè art
Aquesta temporada us proposem un 
nou cicle que recuperarà les pel·lícules 
d’abans, les que ens van fer pensar, amb 
raó, que el cinema era un nou art, el setè. 
Moltes vegades les hem enyorat pels 
records que cada pel·lícula porta per a 
cadascú de nosaltres. No les recordem 
només per la seva qualitat – el cinema 
d’abans era millor, solem dir, més amb 
nostàlgia que amb objectivitat – sinó 
pels valors afegits dels moments 
precisos en què les vam veure. Cada 
pel·lícula pot anar lligada a un esdeveni-
ment personal, a un local de cinema 
entranyable, a una època feliç de la vida, 
a una companyia o qui sap a què? Les 
pel·lícules escollides són veritables 
obres mestres del cine. I les podem 
veure en una sala de cinema amb 
pantalla gran, projecció digital i so 
espectacular. Com abans, però encara 
millor!
 
Àngel Comas
Periodista i historiador cinemato-
grà�c

NOVETAT

Entrada
gratuïta

Promoció estrena
del Cicle 

Entrada
gratuïta

Promoció estrena
del Cicle 

 

Plat combinat de qualitat 9.90 €(inclou les postres,
la beguda i l’IVA)

 

RK
Menú especial 
presentant l’entrada del cinema

Av. Pla del Vinyet, s/n | 93 589 53 56

Per a tots els públics

No recomanada a menors de set anys

Especialment recomanada a la infància
Per a tots els públics

Especialment recomanada a la infància
No recomanada a menors de set anys

No recomanada a menors de dotze anys

No recomanada a menors de setze anys

No recomanada a menors de divuit anys

Entrades
Preu taquilles: 4.30€ 
Preu internet: 4€

Abonament de 52 euros 
per a les 15 pel·lícules 
Aquest es podrà adquirir a les taquilles dels 
Cinemes Sant Cugat 
abans del 12 de setembre
  
Venda d’entrades anticipades :
Telèfon: 902 33 32 31
Internet: www.cinesa.es
Taquilla: de dimarts a diumenge, 
de 16 a 22.30 h
Av. del Pla del Vinyet, 50 / Av. Torreblanca
  
Servei d’autobús L8 
Estació FGC Sant Cugat/c. Safareigs- Esade/av. 
Torreblanca i viceversa
Fins a les 21.45 h, i 21.45 h,respectivament
Autobús cada 30 minuts 



Sergei Loznitsa
V tumane (Im Nebel)
(En la niebla)
Bielorússia, Alemanya, Holanda, 
Rússia, Letònia, 2012 (127’) 
Idioma: rus
Segona guerra mundial, 1942. A la frontera 
russa, els partisans bielorussos lluiten contra 
els ocupants nazis. Adaptació de la novel·la 
de l’escriptor bielorús Vasiliy Vladimirovich 
Bykov que denuncia la irracionalitat de les 
guerres i que el director converteix en un 
drama sobre les relacions humanes en temps 
con�ictius.
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Thomas Vinterberg
Jagten
(La caza)
Dinamarca, 2012 (111’) 
Idioma: danès
Després de superar un divorci difícil, un home 
de 40 anys sembla haver trobat l’estabilitat 
perduda. Però la mentida innocent d’una 
noieta ho posa tot en perill. Una de les grans 
pel·lícules europees, amb una gran interpreta-
ció de Mads Mikkelsen. Una visió esfereïdora 
de la fragilitat de les relacions socials feta amb 
clarividència per un dels directors que van 
crear el Dogma.

Zhang Yimou
Jin Ling Shi San Chai
(Las �ores de la Guerra)
Xina, Hong Kong, 2011 (146’) 
Idiomes: mandarí, shangaiès, japonès, 
anglès
Triomfal retorn al seu cinema de sempre de 
Zhang Yimou, el millor director xinès de l’època 
actual. En aquesta ocasió adapta la novel·la Les 
13 dones de Nankin de Yan Geling, basada en 
un esgarrifós fet real que encara es recorda a la 
Xina, les atrocitats de la invasió japonesa de 
1937. La pel·lícula més cara de tota la història 
del cinema xinès, rigorosa, espectacular, 
emotiva i intimista.

Fernando Meirelles
360
(360, Juego de destinos)
Regne Unit, Austràlia, Brasil, 2011 
(112’) 
Idiomes: anglès, àrab, alemany, 
francès portuguès, rus 
El director de Ciudad de Dios i El jardinero �el 
s’inspira en l’obra d’Arthur Schnitzler, La Ronda, 
per construir una enginyosa visió de les relacions 
entre home i dona i de la problemàtica de la 
parella en una societat moderna. Amb un 
repartiment espectacular, fa participar a 
l’espectador en un atractiu joc d’amors i 
desamors, de �delitats i in�delitats.

Bart Layton
The Imposter
(El impostor)
Regne Unit, EUA, 2012 (99’) 
Idioma: anglès
Òpera prima de Burt Layton, un brillant 
documental sobre l’estrany cas d’un jove 
francès de 16 anys que reclama ser el �ll d’una 
família nord-americana de Texas, que havia 
desaparegut a França tres anys abans i que va 
ser trobat a Espanya. Com és possible que la 
família l’accepti si no té cap semblança? Un 
fet real que demostra que la realitat supera la 
�cció.

Hong Sang-soo
Da-reun na-ra-e-suh
(En otro país)
Corea del Sud, 2012 (89’) 
Idiomes: anglès, coreà
Original història de tres dones (totes elles 
interpretades per Isabelle Huppert) que 
passen uns dies en un petit poble de la costa 
de Corea del Sud, cadascuna amb problemes 
i motius diferents. Sorprèn com el director 
sudcoreà aprofundeix en les relacions entre 
països oposats convertint la simplicitat i la 
senzillesa en atractives troballes narratives.

Pierre Shöller
L’exercice de l’État
(El ejercicio del poder)
França, Bèlgica, 2011 (112’) 
Idioma: francès
El ministre de transports francès rep, a 
mitjanit, la notícia que un autobús ha caigut 
per un barranc. Aquest és el punt de partida 
d’una odissea política que parla de tots els 
mals del món actual: la corrupció, les crisis 
econòmiques, la lluita pel poder, el caos social, 
la inseguretat… La semblança amb personat-
ges i situacions reals no sembla que sigui una 
pura coincidència.
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Carlos Sorín
Días de pesca en Patagonia
(Días de pesca)
Argentina, 2012 (80’) 
Idioma: castellà
Després d’una cura de desintoxicació de 
l’alcohol, un madur viatjant de comerç intenta 
canviar la seva vida i escull la pesca com a 
hobby. Es trasllada a Puerto Deseado per a la 
temporada de la pesca del tauró, però, en el 
fons, té altres intencions. Una història mínima 
de l’autor d’Historias mínimas i Bombón el 
perro. No es poden dir més coses amb tanta 
senzillesa.

Christian Vincent
Les saveurs du Palais
(La cocinera del presidente)
França, 2012 (95’) 
Idioma: francès
Una pel·lícula inspirada en l’extraordinària 
història d’Hortense Laborie, la cuinera privada 
del president francès François Mitterrand. Una 
prestigiosa chef del Périgord es converteix en la 
màxima responsable de la cuina del Palau de 
l’Eliseu. La història singular d’una cuinera que va 
convertir-se en l’única dona encarregada de 
donar de menjar a un president de la República 
Francesa. 

Christian Petzold
Barbara
Alemanya, 2012 (100’) 
Idioma: alemany 
Alemanya oriental, 1978. Barbara, una 
metgessa presa al Berlín Occidental, és 
deportada a un poblet de la República 
Democràtica Alemanya quan la deixen en 
llibertat. Destinada a un hospital, pateix 
continues inspeccions i una vigilància 
ferotge. El director de La vida de los otros 
mostra com era la vida de l’exRDA a través de 
la �gura d’una dona que adquireix un 
caràcter simbòlic.

Frédéric Fonteyne
Tango libre
França, Bèlgica, Luxemburg, 2012 
(105’) 
Idiomes: francès, castellà
Un guàrdia de presons pren lliçons de tango 
un cop per setmana. A la classe coneix una 
dona, el marit i l’amant de la qual, acabarà 
descobrint, estan tancats a la presó on 
treballa. Enlluernat per la dona, acaba 
saltant-se el reglament que prohibeix les 
relacions dels guàrdies amb els familiars dels 
presos. Un �lm fet amb passió, pel ball, per 
l’amor i pel sexe.

Kim Nguyen
War Witch
(Rebelde)
Canadà, 2012 (90’) 
Idiomes: francès, lingala
En un lloc de l’Àfrica subsahariana, una nena 
de 14 anys explica al �ll que creix al seu ventre 
la història de la seva vida durant la guerra. Tot 
va començar quan, als 12 anys, l’exèrcit rebel 
la va segrestar. La terrible història dels nens 
soldats, i potser la millor visió que ha donat el 
cinema d’un tema ignorat pels mitjans de 
comunicació occidentals. 

Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori
Siete cajas
Paraguai, 2012 (105’) 
Idiomes: castellà i guaraní 
Un noi de 17 anys treballa com a carretoner al 
Mercado 4 d’Asunción, transportant tot tipus 
de mercaderies. Un dia rep un encàrrec 
insòlit, transportar sense destinació �nal set 
caixes de contingut desconegut. El mercat es 
converteix en un microcosmos social 
espaventós d’aquell país. És la primera 
pel·lícula paraguaiana estrenada a l’estat 
espanyol i, a més, parlada en guaraní.

Josh Boone
Stuck in Love
(Un invierno en la playa)
EUA, 2013 (96’) 
Idioma: anglès
Alguns anys després de la seva separació, 
malgrat les seves relacions amb una veïna molt 
esportiva, un famós novel·lista segueix 
obsessionat per la seva exdona. Quan la seva 
�lla li comunica que acaba de publicar la seva 
primera novel·la s’adona que fa massa temps 
que ell no escriu res. Una comèdia dramàtica 
sobre el pas del temps, la felicitat, l’amor i les 
diferències generacionals.

Desena temporada

A l’inici de la desena temporada del Cicle Cinema d’Autor, la primera re�exió que s’imposa és comprovar els grans canvis 
que s’han produït durant aquesta dècada, canvis socials que han portat inevitablement a canvis en el cinema. La darrera 
decisió dels grans laboratoris (Kodak i Fuji, entre d’altres), de deixar de fabricar cel·luloide, representa la � de l’època 
daurada del cinema i l’entrada de�nitiva en l’era digital. El cinema no serà mai més com abans.
La segona re�exió és que, malgrat els canvis de format, el cinema d’autor segueix tenint una importància fonamental per 
diferenciar el cinema espectacle del cinema compromès que vol ser molt més que simple entreteniment per fer passar 
l’estona. Nosaltres estem molt contents de la vostra entusiasta col·laboració per arribar a aquesta xifra màgica de deu 
temporades portant a la ciutat un cinema que molts pensaven que no existia. Estem contents i agraïts. Sense vosaltres, 
els espectadors, no hauríem pogut recórrer aquest llarg camí, i esperem seguir fent-ho plegats, superant totes les crisis i 
tots els canvis que es puguin produir.
El cinema no serà mai més com abans, però es transformarà i seguirà adaptant-se a les noves èpoques com ho ha fet �ns 
ara. 

Àngel Comas
Periodista i Historiador cinematogrà�c
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dia de la 

No Violència
de Gènere 
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Danielle Luchetti
La nostra vita
Itàlia, 2010 (98’) 
Idioma: italià 
Un paleta dels suburbis de Roma, molt 
enamorat de la seva dona, embarassada del 
tercer �ll, es veu embolicat en un tèrbol 
assumpte immobiliari per culpa de la seva 
innocència i les seves ganes de prosperar. Un 
�lm molt actual de denúncia del món de la 
construcció italiana i de la corrupció que 
l’envolta, que conserva i posa al dia l’estil propi 
del cinema d’abans del seu país.


