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Dues pel·lícules interessants
En  aquesta  edició  us  volem  parlar  de  dues
pel·lícules molt interessants. La primera es titula:

We Come as Friends o  Venim com a amics, del
director  austríac  Hubert  Sauper,  realitzada  el
2015.
El mes de novembre la Filmoteca de Catalunya  li
va  dedicar  una  part  de  la  programació  del  mes,
amb  les  seves  pel·lícules  o  documentals  més
emblemàtics com Darwin's Nighmare (la pesadilla
de  Darwin).  El  propi  director  va  venir  a  la
Filmoteca  DE Barcelona  per  presentar les  seves
pel·lícules.

Venim  com  a  amics  és  un  documental
interessantíssim  que  emociona  i  fa  reflexionar
sobre la terrible situació de molts països africans,
en  aquest  cas  Sudan  del  Sud,  que  han  patit  i
pateixen tot tipus d'agressions pel fet d'extreure'n
els  seus  recursos  naturals:  petroli,  minerals,
terres..., i també, la seva dignitat com a poble. Els
explotadors  externs  (multinacionals  occidentals,
xineses...,  sectes  de  diferent  caire...)  amb
col·laboradors  interns,  fan  una  veritable  rapinya
d'aquests pobles.

Segons  la  ressenya  de  la  Filmoteca  “En  el  seu
darrer film Hubert Sauper torna a l'Àfrica des de
França, pilotant un avió que s'ha fet ell  mateix.
Una odissea moderna en la qual el cineasta capta
les conseqüències de la divisió del Sudan en dos
estats,  amb  nous  episodis  de  guerres
sanguinolentes  (i  santes)  i  l'aparició  del
neocolonialisme més despietat”

En definitiva, el film resulta un documental valent,
intel·ligent, crític, que no us deixarà indiferents.

Agraïm  al  seu  director  Hubert  Sauper  la  seva
sensibilitat  per  mostrar  l'altra  cara  de  la
globalització, la dels perdedors i els expoliats.

La segona pel·lícula, realitzada també  el 2015, es
titula  RAMS  El  valle  de  los  carneros, del
director islandès Grímur Hákonarson.

La història se situa  a l'Islàndia actual però en una
comunitat rural, de fet, els protagonistes Gummi i
Kiddi, són dos germans ramaders que viuen en una
vall  solitària.  Es  dediquen  a  la  cura  dels  seus
ramats  d'ovelles,  premiades  en  diverses  ocasions
com les millors del país. Fa uns quaranta anys que
no es parlen. Però l'arribada d'una malaltia mortal
de  les  ovelles  l'escrapie  desencadenarà  un
terratrèmol de situacions i emocions.

La bellesa del paisatge i de la música afegiran un
component més de gran qualitat.

Una pel·lícula sobre la vida, el pas del temps, les
motivacions, les emocions, els sentiments.

La recomanació  que us fem és que veieu aquesta
pel·lícula a la pantalla gran, és a dir, al cinema, ja
que  les  imatges  són  molt  belles i  el  so  és
excepcional, i així podreu gaudir de tota l'emoció
que us provocarà aquest film.

Des de la revista ELI us animem a aprofitar aquests
dies de festa per  anar al cinema.

                                                   


