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Repàs a les darreres i properes activitats
EL

CINE DELS DISSABTES

Les projeccions d'aquestes darreres
setmanes han estat seguides per una
bona assistència de públic. Destaca la de
SPIDERMAN el dia 26 de novembre, amb
més de 190 espectadors. La d'AUSTIN
POWERS EN MIEMBRO DE ORO (sic) va
ser poc massiva, a causa de la coincidència de les fires de Girona: s'hi aplegaren
una quarantena de persones. El 9 de novembre vam passar STUART LITTLE 2 i
vam vendre unes cent entrades. El mes
de desembre, com ja és habitual, suspendrem les sessions, i tornarem el gener.
Esperem que les properes estrenes siguin
de prou qualitat i ben aptes per a la mainada, per tal d'oferir-vos una bona programació. Podem confirmar que la nova
pel.lícula de James Bond i la segona part
de EL SENYOR DELS ANELLS les podreu
veure al Cine Teatre Municipal Puig d'Arques un cop hagin passat les festes de
Nadal.

L'EXPOSICIÓ

EL CINE A

CASA
Dels actes de la Mostra d'Animació i
Curtmetratges 2003, la MACCA, que tindrà lloc el proper mes de gener, voldria
destacar una exposició que dedicarem al
cine familiar, més concretament, als formats cinematogràfics existents abans de
la popularització del vídeo i del DVD. Serà
una petita història de com eren els projectors i les pel.lícules filmades per
amateurs durant bona part del segle XX,

El primer model de projector NIC
sempre en l'àmbit domèstic i no professional, de forma que queden exclosos els
formats en 35 mm. i en 16 mm.
Hi podreu veure els següents aparells:
precinema: llanterna màgica, zoòtrop,
praxinoscopi i mutoscopi format 9.5mm.:
els projectors de Pathé Baby, els primers
pensats per a ser utilitzats a les llars
8mm. i súper 8: la gran majoria de les
pel.lícules filmades per cassanencs entre
els anys 30 i els 70 van ser realitzades en
aquests formats. Inclourem algun projector de cine Exin.
el NIC: hi trobareu alguns aparells
d'aquesta empresa catalana, pensats per
a un públic infantil.
Amb aquesta exposició volem fer una
mica d'història del cinema que es veia a

Aquest és el número de loteria del Cineclub 8 ½ que
trobareu als comerços de Cassà.
Esperem que Harrison Ford ens acompanyi
amb molta força i amb molta sort.

les nostres llars abans de la proliferació
dels canals televisius i de l'arribada del
vídeo. Però la nostra intenció no és únicament pedagògica sinó també reivindicativa: moltes pel.lícules filmades a Cassà durant el segle XX han utilitzat els formats en 8 mm. i súper 8. Algunes d'elles
ja les coneixeu, gràcies a l'edició en vídeo que hem impulsat aquests últims
temps, com ara PETITES ESCENES
CASSANENQUES, ESCUELA 70, LA
FESTA DE CASSÀ: IMATGE I MÚSICA.
Sabem que hi ha altres filmacions sobre
Cassà i ens agradaria difondre-les, ja que
es tracta d'un patrimoni visual d'un interès incalculable. No en va tenim el privilegi, a diferència dels nostres avantpassats,
de saber com era el nostre poble i les persones que hi vivien gràcies a les pel·lícules que s'han conservat. Aquest avantatge excepcional pot desaparèixer si no ens
espabilem a mantenir en bon estat totes
aquestes filmacions. Sabem que la Filmoteca de la Generalitat, malgrat la campanya iniciada fa uns anys amb el lema SALVEM LES IMATGES DE CATALUNYA només inclou, dissortadament, les rodades
en 35 mm. i 16 mm., les quals , a causa
del seu elevat cost, eren molt poques si
les comparem amb les d'aficionats.. A
més, pensem que en pobles petits com el
nostre sense gaire importància turística,
el nombre de pel.lícules professionals que
s'hi han rodat és pràcticament nul, de manera que la nostra història en imatges
depèn de la bona conservació de les que
hem recuperat fins ara i de les pendents
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de localitzar. Us agrairíem el vostre suport en aquesta exposició, ja sigui aportant-hi aparells de projecció, ja sigui informant-nos sobre possibles pel.lícules
fetes a Cassà. Ens hi juguem molt.

aquesta secció pel seu caràcter experimental, la mateixa raó que ens fa estar molt motivats i il.lusionats. Si ens
voleu ajudar a tirar-la endavant, la vostra col.laboració serà molt ben rebuda.

CIBER MACCA

HTTP//PAGINA.DE/

Una altra novetat de la MACCA 2003
serà una secció dedicada al món dels
vídeojocs.Tindrà lloc el diumenge 19
de gener, a la tarda, al Pavelló Polivalent. La nostra intenció és projectar-hi
una pel.lícula basada en algun vídeojoc
i, a continuació, organitzar un campionat amb importants premis. De moment,
comptem amb la col..laboració de l'empresa X_BOX (filial de Microsoft) així
com de Centre Mail de Girona. Per a
nosaltres és un món nou, absolutament
lligat amb l'animació. Per tant , ens interessa i, si ens surt bé, ens agradaria
que tingués continuïtat. La veritat és que
portem molts de mesos treballant-hi. Es
diu que els vídeojocs estan de moda, i
segurament és veritat, encara que limitats a l'àmbit domèstic.
¿Algú ha vist alguna activitat relacionada amb ells, tant si és una competició, una exposició o una tertúlia, a nivell públic? Ens ha costat molt definir

VUITIMIG
Aquesta és la nostra pàgina web on
hi trobareu tota l'actualitat referida al
Cineclub 8 ½. Creada per Lluís Ribas
ja fa uns quants mesos, intentarem potenciar-la per tal de donar a conèixer
les nostres activitats a tothom qui ho
desitgi. En aquests moments, estem
pensant en un nou disseny i en ampliar-la, incloent-hi una mica d'història de
l'entitat i dels cicles organitzats aquests
últims anys. Presentarem aquesta web
el divendres 13 de desembre, com a
complement de la pel.lícula
FAHRENHEIT 451, de François Truffaut.
Aprofitarem l'ocasió per a regalar-vos
un fanzine dedicat a la ciència ficció
amb articles de Carles Brucet, Joan
Josep Camacho, Salvador Angel, Jordi
Artigas, etc.

Josep Ferrer

divendres 13
de desembre,
a 2/4 d'11 de la nit,
projecció de
FAHRENHEIT 451,
de François Truffaut
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Construcció d'un bany
fins a 4m2 de terra,
amb 5 tipus de rajola i gres
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