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CINE FORUM USènior 
Calendari per al curs 2022-2023 
 

 

28 d’octubre de 2022 

 

My Mexican Bretzel 

Espanya, 2019 

Núria Giménez Lorang 

 

Diari íntim d'una dona de classe acomodada, Vivian Barrett, il·lustrat per les 

filmacions casolanes del seu marit León, un ric industrial, entre els anys 40 i 

60 del segle passat. Un recorregut meravellós per la vella Europa. 

 

Durada: 74 minuts. 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Joan Jordi Miralles 

 

 

 

25 de novembre de 2022 

 

Viridiana 

Espanya- Mèxic, 1961 

Director: Luis Buñuel 

Intèrprets: Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal 

Guió: Luis Buñuel i Julio Alejandro, inspirada en la novel·la “Halma” de Benito 

Pérez Galdós 

Fotografía: José F. Aguayo (B/N) 

Música: Gustavo Pitaluga 

Producció: Gustavo Alatriste, UNINCI i Films 59 

Palma d´Or a Cannes 

 

Una novícia va de visita a casa del seu oncle i protector, el qual sent una 

morbosa atracció per la noia, a causa de la seva semblança amb l´esposa 

morta. 

 

Durada: 90 minuts. 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Manel Quinto 
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16 de desembre de 2022 

 

 

Días de vino y rosas 

EUA, 1962 

Director: Blake Edwards 

Intèrprets: Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford 

Guió: J.P.Miller 

Fotografia: Philip H. Lathrop (B/N) 

Música: Henry Mancini 

Producció: Martin Manulis per a la Warner Bros. 

 

El relacions públiques d´una empresa de San Francisco cau en l´alcoholisme i 

hi arrossega a la seva dona. Tots dos han de lluitar per sortir-se´n i mirar de 

salvar el matrimoni. 

 

Durada: 117 minuts  

Introducció i moderació del debat a càrrec de Manel Quinto 

 

 

 

 

 

27 de gener de 2023 

 

 

El jove Ahmed 

Bèlgica, 2019 

Germans Dardenne 

 

El jove protagonista d’aquesta historia s'ha quedat atrapat entre els ideals de 

puresa li parla el seu imant i les passions de la vida. 

 

Durada: 84 minuts. 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Joan Jordi Miralles 
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24 de febrer de 2023 

 

 

La tribu 

Ucrania, 2014 

Myroslav Slaboshpytskyi 

 

Un adolescent sordmut ingressa a un internat especial on, per sobreviure, ha 

de formar part d'una organització salvatge, "la tribu", dedicada a tota mena 

d'actes delictius. 

 

Durada: 125 minuts 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Joan Jordi Miralles 

 

 

 

 

 

31 de març de 2023 

 

L’avenir 

França, 2016 

Mia Hansen-Løve 

 

Nathalie (Isabelle Huppert) és una professora de filosofia que fa classes en un 

institut de París. La seva feina l'entusiasma i reparteix el seu temps entre els 

alumnes i la família, amb els fills ja grans i la mare una mica senil. Una sèrie de 

grans canvis l’obligaran a reinventar la seva vida d'un dia a l'altre. 

 

Durada: 97 minuts. 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Joan Jordi Miralles 
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28 d’abril de 2023 

 

Gritos y susurros 

Suècia, 1972 

Director: Ingmar Bergman 

Intèrprets: Liv Ullman, Harriet Anderson, Ingrid Thulin, Kari Sylwan 

Guió: Ingmar Bergman 

Fotografia: Sven Nykvist © 

Música: Erik Nordgren 

Producció: Lars-Owe Carlberg per a Svensk Filmindustri 

Dues germanes tornen a la casa familiar per cuidar de la tercera que s´està 

morint de cáncer, a cura d´una minyona que l´ajuda amb la seva fe contra el 

patiment. 

 

Durada: 91 minuts. 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Manel Quinto 

 

 

 

 

26 de maig de 2023 

 

Al despertar el día (Le jour se lève) 

França, 1939 

Director: Marcel Carné 

Intèrprets: Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Arletty, Jules Berry 

Guió: Jacques Viot i Jacques Prévert 

Fotografia: Court Courant, Philippe Agostini, André Bac (B/N) 

Música: Maurice Jaubert 

Productors: Robert i Raymond Hakim 

Encerrado en su apartamento y asediado por la policía durante toda una 

noche, François recuerda las circunstancias que le llevaron a disparar contra 

un hombre. Una de las películas clave del realismo poético francès. 

 

Durada: 89 minuts. 

Introducció i moderació del debat a càrrec de Manel Quinto 


