
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVTATS 
JUNY 2015 

MUSEU DEL 
CINEMA 



 Calendari 

 
Dimecres 3 de 
juny 

19.00 Presentació del llibre. El 
productor accidental de Pau 
Subirós. 

Museu del 
Cinema 

Entrada 
lliure 

Dissabte 6 de 
juny 

18.00 Festivalot. Festival de música en 
família de Girona. Visita familiar 
al Museu del Cinema. 

Museu del 
Cinema 

7 € . Preu 
polsera del 
Festival: 4 €  

Dijous 4 de juny 19.30 El documental del mes. Bicicletes 
vs. Cotxes 

Museu del 
Cinema 

Entrada 
lliure 

Dimecres 10 de 
juny 

19.30 Conferència: Thomas Mann, la 
mort i el cinema a càrrec d’Imma 
Merino 

Museu del 
Cinema 

Entrada 
lliure 

Dijous 11 de 
juny 

19.30 Parlem de Cinema? Els Goonies Museu del 
Cinema 

Entrada 
lliure 

Dimarts 16 de 
juny 

19.30 Memorial Tomàs Mallol, cineasta Cinema 
Truffaut 

Entrada 
lliure 

Dijous 18 de 
juny 

19.30 En Curt. Festival Internacional de 
curtmetratges Mas Sorrer. 

Museu del 
Cinema 

Entrada 
lliure 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cicles de projeccions 
 
El documental del mes 
Les millors estrenes documentals a Girona 
 
El primer dijous de cada mes us oferim una l’estrena d’una 
pel·lícula documental. Mirades úniques a la realitat 
premiades als millors festivals i en versió original subtitulada 
al català. 
 
Dijous 4 de juny a les 19.30 hores al Museu del Cinema. 
Entrada lliure. 
 
Bicicletes vs. Cotxes (Bikes vs Cars) de Fredrik Gertten 
(Suècia, 2015). 91 minuts 
 
La Terra s’està convertint en un gran embús de tràfic 
sorollós i brut. Les superfícies senceres de moltes ciutats 
estan essent consumides pels cotxes. La bicicleta és una 
gran eina de canvi, però la indústria automobilística inverteix 
cada any billions d’euros en fer lobby i campanyes de 
publicitat per protegir el seu negoci. Podem canviar el món 
amb una bicicleta? 
 
Ho organitza: Museu del Cinema i Paral·lel 40  

 
Parlem de cinema?  
Grans obres de la història del cinema sotmeses a debat 
 
Dijous 11 de juny a les 19.30 hores al Museu del Cinema. 
Entrada lliure 
 
Parlem de Cinema? és un cinefòrum organitzat pel Museu del 
Cinema. Consta de 10 sessions anuals i repassa la història del 
cinema a través de directors que han marcat una època i que han 
estat influents per a les generacions posteriors.  
 
The Goonies (Els Goonies) de Richard Donner (Estats Units, 1985) 
111 minuts VOSE 
 
Mikey és un nen de tretze anys que juntament amb el seu germà 
gran i els seus amics formen el grup dels "Goonies". Un dia 
decideixen pujar a les golfes de casa seva, on el seu pare guarda 
antiguitats. Allà troben el mapa d'un tresor perdut que data de 
l'època dels pirates 
 
Presenta la pel·lícula i modera el debat final Pep Prieto. 
 
Ho organitza: Museu del Cinema  
 
 
 

 



En Curt. Mas Sorrer 
Una cita mensual amb les millors propostes en format de curtmetratge 
 
Dijous 18 de juny a les 19.30 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Us oferim una radiografia dels millors 
curtmetratges actuals a través d’un 
interessant recorregut per diversos 
festivals del nostre país i dels premis 
estatals i europeus del gènere. Una 
sessió mensual que et permetrà 
conèixer noves propostes i directors 
d’aquest format cinematogràfic en 
auge i en perfecte estat de salut. 
 
Aquest mes projectem una selecció 
de curtmetratges del Festival 
Internacional de Curtmetratges Mas 
Sorrer de Gualta. 
 
Ho organitza: Museu del Cinema     
Hi col·labora: Festival Internacional de Curtmetratges Mas Sorrer de Gualta. 
 
 
 
 
 
 

Presentacions 
Presentació del llibre  
El productor accidental de Pau Subirós. 
 
Dimecres 3 de juny a les 19.00 hores al Museu del 
Cinema. Entrada llibre 
 
Presentació del llibre El productor accidental de Pau Subirós 
editat per Anagrama.   
 
Relata les peripècies d'un productor novell que s'enfronta a 
les dificultats de finançar, organitzar i distribuir una 
pel·lícula. Utilitza com a fil conductor la seva pròpia 
experiència com a productor de "La plaga", pel·lícula dirigida 
per Neus Ballús i estrenada a la "Berlinale" que va obtenir 
un ampli reconeixement, l'autor s'endinsa en els detalls d'un 
ofici força desconegut pel gran públic. 
 
Presentació a càrrec de Pau Subirós autor del llibre i els 
crítics de cinema Imma Merino i Pep Prieto 
 
Ho organitza: Museu del Cinema 

 
 
 
 



Univers Mann  
 

Univers Mann: Conferència  
Thomas Mann, la mort i el cinema a càrrec d’Imma Merino 
 
Dimecres 10 de juny a les 19.30 al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Com cada any durant el mes de juny, diverses entitats 
culturals de la ciutat es reuneixen per commemorar 
plegades un gran personatge de les lletres universals. El 
protagonista, enguany, serà Thomas Mann. El Museu 
del Cinema ens adherim a aquesta iniciativa amb la 
conferència Thomas Mann, la mort i el cinema a càrrec 
d’Imma Merino.  
 
La manera més cèlebre en què la narrativa de Thomas 
Mann ha sigut  traspassada al cinema correspon a 
l'adaptació de “Mort a Venècia” realitzada per Luchino 
Visconti, el qual també va tenir el propòsit d'abordar “La 
muntanya màgica”. No va poder ser. Què hauria fet 
Visconti amb una novel·la en què els personatges són 
sotmesos als raigs X, que van inventar-se a la mateixa 
època que el cinematògraf? A “La muntanya màgica”, 
per cert, Mann descriu la fascinació dels espectadors 
davant de les imatges cinematogràfiques a primers del 
segle XX. 
 
Imma Merino Serrat. Llicenciada en Filosofia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. 
Des de fa vint-i-cinc anys escriu regularment sobre cinema i temes culturals al diari El 
Punt/Avui. També és col·laboradora del suplement Cultura(s) de La Vanguardia i de la revista 
cultural L’Avenç. És professora d’Història del cinema i d’Anàlisi dels mitjans de comunicació a la 
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i imparteix l’assignatura Documental de creació 
al Màster en cinema de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Organitza: Museu del Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homenatge 
 

Memorial Tomàs Mallol, cineasta 
Dimarts 16 de juny a les 20.30 al Cinema 
Truffaut. Entrada lliure.  

En el segon aniversari de la seva mort, 
l'Ajuntament de Girona, el Museu del Cinema i el 
Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona volen 
homenatjar Tomàs Mallol reivindicant la seva 
faceta de cineasta, menys coneguda que la de 
col·leccionista 

Es projectaran els curtmetratges: 

Hivern de Tomàs Mallol (Catalunya, 1958) 8 
minuts 

Il·lusió de Tomàs Mallol (Catalunya, 1959) 7 minuts 

Poca cosa sabem de Tomàs Mallol (Catalunya, 1972) 11 minuts 

Negre i vermell de Tomàs Mallol (Catalunya, 1973) 16 minuts 

També es presentarà el curtmetratge El temps d'en Tomàs d'Antoni Martí i Marina Yxart 
(Catalunya, 2015) 3 minuts  

Presentació a càrrec d'Antoni Martí, co-director del curtmetratge.   

Organitza: Ajuntament de Girona, Museu del Cinema i Col·lectiu de crítics de cinema de 
Girona 

 

Visites guiades 
Festivalot. Festival de música en família de Girona 
Visita familiar al Museu del Cinema 
 
Dissabte 6 de juny a les 18.00 hores al Museu del Cinema.  
 
En el marc del En el marc Festivalot. Festival de música en 
família de Girona, us oferim una visita familiar al Museu del 
Cinema.  
 
En aquesta visita podreu descobrir d'una manera amena els 
espectacles visuals que han fascinat a homes i dones a través 
de les imatges. 
 
Amb la polsera del festival els adults  tindreu un 20 % de 
descompte en l'entrada i gratuïta la visita guiada. 
 
Preu: 7 euros  
Preu amb la polsera del Festival: 4 euros 
Nens i nenes menors de 14 anys: Gratuït 
Places limitades. 
Les admissions seran per rigorós ordre d’arribada fins a 
exhaurir les places.   
Amb la polsera del Festivalot tindreu també descompte d’un 
20 % a l’entrada del Museu durant tot el dissabte 6 de juny.  
 
Organitza: Museu del Cinema i Festivalot. Festival de música en família de Girona 


