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Les pel·lícules d'agost a la Coma
Les sessions del proper mes d'agost es
faran els dimecres 7, 14 i 21, a les 10 del
vespre. Hi podreu veure els següents títols:
Dia 7: LA QUIMERA DEL ORO, dirigida
per Charles Chaplin el 1925. És una de
les millors pel·lícules de Charlot, un dels
personatges més coneguts del cinema
mut, poser l’únic, a hores d’ara. És molt
recomanable per a totes les edats,
especialment per als més petits, que saben ben poc dels orígens del setè art,
perquè ni els cines, ni les cadenes de televisió es preocupen per la seva difusió:
pares i mares, avis i àvies, porteu la vostra mainada a veure LA QUIMERA DEL
ORO, ja que hi ha massa especuladors
obsessionats a guanyar calers de forma
immediata, convertint el seu negoci cinematogràfic i televisiu en una quimera del
que hauria de ser.
Dia 14: A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Dirigida per Steven Spielberg i interpretada per Haley Joel Osment i Jude Law. Una
de les pel·lícules més controvertides
d’aquesta última temporada. Per a molts
crítics de cinema, és una obra mestra indiscutible que el temps posarà al seu lloc.
Altres discuteixen sobre quin hauria estat
el resultat si Stanley Kubrick hagués dirigit A.I. Veniu-la a veure i digueu-hi la vostra.
Dia 21: SHOWTIME. És una comèdia
interpretada per Robert de Niro, Eddie
Murphy i Rene Russo. A diferència de
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, l’única pretensió de SHOWTIME és fer passar l’estona, com qualsevol show televisiu actual. Canvieu les crispetes i la cocacola per
un gelat i una orxata i tindreu una sessió
d’estiu a la fresca.
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Feia temps que s'enraonava per
constituir un cineclub a Llagostera. El passat mes d’octubre vam parlar amb els seus
responsables per a donar-los-hi tota la informació sobre aquest tema, així com el
suport del 8 1/2.
Després de molts dies de preparació
s’ha presentat, al Casal Parroquial, el
Cineclub Alan Smithee, que pretén encomanar l’entusiasme pel cinema dels seus
promotors a tots els llagosterencs. De forma semblant a les nostres sessions dels
divendres, agrupen les pel·lícules en ci-
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Cartells anunciadors de dues de les
pel·lícules del mes d'agost a les
sessions a l'aire lliure: A.I. i La
quimera del oro

cles i les complementen amb altres activitats en col·laboració amb entitats del
poble. El títol del primer cicle és GÈNERES, en referència al musical, fantàstic i
western. Les projeccions han estat els dies
31 de maig i 7 i 14 de juny, concretament
amb TODOS DICEN I LOVE YOU, de
Woody Allen, amb un concert a càrrec de
dos músics locals; EL RESPLANDOR, de
Stanley Kubrick, amb l’assistència a un
magnífic passatge del terror organitzat per
l’Aula d’Art, i EL JINETE PÁLIDO, de Clint
Eastwood, seguida d’una demostració de
ball dels alumnes del curs de country organitzat per l’Ajuntament. El cineclub porta el significatiu nom d’Alan Smithee,
pseudònim que la Directors Guild of
America permet utilitzar als seus membres que considerin que la seva obra ha
estat modificada, tergiversada o retallada de tal manera que no se'n volen fer
responsables, tota una declaració de principis. Des del 8 1/2 felicitem els nostres
veïns per la seva iniciativa i els encoratgem a continuar endavant, per tal que el
bon cinema i la cultura estiguin presents
a totes les poblacions del nostre país.
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