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cà, cerquin formes i canals alternatius per arribar
a un públic que.—ho constatam cada vegada que
organitzam un passi o una retrospectiva— sempre
respon de manera positiva a la crida del cinema
d'autor; atès que d'això es tracta: d'un cinema, ho
recordàvem a l'inici, amb un discurs propi.
Per donar visibilitat a un cinema amb discurs
propi i a una classe d'obres, amb les quals seria
impossible topar-se en el circuit comercial i fins i
t o t en els festivals, hem seleccionat, un any més,
vuit films italians relativament recents i inèdits a
Espanya, als quals s'hi han afegit dos d o c u m e n taris. Hem v o l g u t , d'aquesta manera, o b r i r una
finestra sobre una producció que té dificultats encara majors que les del cinema de ficció a l'hora
d'exhibir-se. Però és justament en l'anomenat cinema del real en què es noten algunes de les més
destacades novetats en el terreny de la visió, que
molt cinema ma/n stream ja és t o t a l m e n t incapaç
d'inventar.
N'estam tan convençuts, de tal fet, que hem dedicat al documentan contemporani el quart número de la revista anual del cinema italià Quademl del
CSCI. Desitjam que la presentació d'aquest monogràfic en l'àmbit de la retrospectiva "Tendències
del cinema italià del segle X X I " prolongui el debat
a l'entorn a una producció que, més enllà dels gèneres, té encara molt a contar-nos. Ho impulsarem
des d'un circuit privilegiat de set cinemateques, el
suport de les quals a un cinema de qualitat volem
agrair. Els films arribaran a diverses capitals de la
Península i a les illes Canàries i a les Balears. En
conjunt representen la complexa realitat italiana:
Sicília, Nàpols, Roma, Milà, el Nord-est, Liguria.
Hem intentat dibuixar un paisatge que pugues
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dialogar, en la distància, amb el de les ciutats on
s'exhibiran.

SINOPSIS DE LES PEL·LÍCULES
PROGRAMADES
Cario Mazzacurati. A cavallo delia tigre (2002),
102 min.
Guido (Fabrizío Bentivoglio) és un simpàtic quarentí ple de dubtes. Per resoldre la seva precària situació econòmica, planeja un atracament en què hi
involucra Antonella (Paola Cortellesi), la seva jove
companya, de professió ballarina de televisió.
Roberto Torre. Angela (2002), 95 min. Angela
(Donatella Finocchíaro) es casa als vint anys amb
Saro. Durant molts anys comparteixen una vida de
ganàncies fàcils. És esposa, amant i còmplice del
marit, fascinada per aquest tipus de vida, li agraden el luxes, el diner i, sobretot, el risc.
Andrea i Antonio Frazzi. Cert/ bambini (2004),
94 min.
Rosario viu a un barri popular, té cura de la seva
padrina malalta. Però quan surt de casa, agafa un
altre rumb i es dedica a delinquir juntament amb
altres petits còmplices i amics.
Wilma Labate. Domenica (2001), 95 min. Un
inspector de policia i Domenica, una al·lota òrfena,
emprenen un llarg viatge pels carrers de Nàpols.
Basada en la novel·la de Juan Marsé Ronda del
Gulnardó, barri barcelonès que en el film de Labate
es converteix en la ciutat partenopea.

temps moderns núm. 152

N

O

S

flWÍm5iplS>^jiT<

y*

Mo che colpa abbiamo noi
Durant una sessió de g r u p , la psicoterapeuta
mor asseguda en el seu escriptori, darrere del cristall obscur de les ulleres de sol, deixant els vuit
pacients " o r f e s " . Passats els primers minuts d'incertesa, els pacients decideixen cercar un substitut.
Com que la recerca es revela impossible, resolen
autogestionar les futures sessions.
Massimo Andrei. Mater natura (2005), min. 93
min.
El j o v e transvetit Desiderio viu una història
d'amor intens i verdader amb el gerent d'un negoci de rentatge de cotxes, Andrea. Desiderio ignora
que el seu estimat està a punt d e casar-se amb
una cambrera i sobretot ignora que l'al·lota que ha
llogat un pis de la seva família és justament Maria,
futura esposa d'Andrea.
Leonardo Di Costanzo i Bruno Oliviero. Odessa (2005), 65.min.
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