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Donacions d’objectes de cinema al Museu 
 
 
En el primer trimestre de l’any 2012, el Museu del Cinema ha rebut tres importants donacions, 
que han passat a formar part del seu fons patrimonial. Són tres donacions, tant tipològicament 
com cronològicament, molt diferents entre sí, però que tenen en comú que ja formen part de la 
història del cinema i de la imatge.    
 
 
1. COL·LECCIÓ DE CINEMA RIBAS MATEOS 
 
La família Ribas-Mateos ha fet donació de 2.621 
programes de mà de cinema datats entre 1927 
i 1950. Una mostra d’aquests programes 
s’exposarà temporalment a la primera planta del 
Museu, al final de recorregut de l’exposició 
permanent.  
 
Tres característiques d’aquesta donació fan que 
sigui important per al Museu: 
 

a. Un bona quantitat d’aquests programes 
de mà corresponen a alguns dels 
cinemes que hi havia a Girona entre els 
anys 20 i els anys 40 (Modern, Albéniz, 
Coliseu, Gran-Via). 

 
b. Aquests programes de mà corresponen 

a la millor època a nivell de qualitat del 
disseny i de varietat de formats i estils 
(anys 1930 i 1940). 

 
c. És una bona mostra del tipus de 

pel·lícules que s’exhibien a Girona i a 
altres ciutats catalanes en els anys 30 i 
40 del segle passat. 

 
d. Hi ha alguns programes de mà 

corresponents al període de la Guerra 
Civil, quan les sales de cinema van ser 
col·lectivitazades per els sindicats 
anarquistes.  

 
A aquesta important donació cal afegir que la 
família Ribas Mateos també ha donat a la 
biblioteca i videoteca de l’Institut d’Estudis del 
Museu del Cinema:  
 
 557 DVD de pel·lícules (sobretot cinema 
clàssic, westerns, musicals...) 
 145 llibres i exemplars de revistes de 
cinema 
 62 LP de bandes sonores de pel·lícules 
  
El programa de mà cinematogràfic 
 
La indústria cinematogràfica, ja des del primer 
moment, ha promocionat les seves pel·lícules a través de mitjans publicitaris molt diversos. Un 
dels més antics i populars és el programa de mà. A grans trets, consisteix en un full de 
dimensions similars a una postal, a l’anvers del qual hi ha la imatge del cartell de la pel·lícula i 
en el revers, informació textual del film, del cinema on es projecta i de les properes estrenes. 
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Quan l’espectador passava per taquilla, se 
n’hi donava un exemplar de la pel·lícula que 
anava a veure. 
 
El programa de mà va néixer en el nostre país 
cap al 1915, com una evolució de les postals 
que editaven les sales de cinema i que 
reproduïen retrats de les estrelles del cinema 
o imatges d’escenes de les pel·lícules. 
L’apogeu d’aquesta forma de publicitat la 
trobem a partir de la irrupció del cinema sonor, 
anys trenta del segle passat, fins a finals dels 
anys seixanta, quan la popularització de nous 
mitjans de comunicació en va fer perdre 
l’eficàcia. 
 
Els primers programes de mà són molt variats 
en la forma i el contingut, atès que s’anava 
buscant quina era la millor fórmula 
comunicativa per a aquest format publicitari. A 
partir de l’aparició del cinema sonor i sobretot 
a partir dels anys 40, el model de programa de 
mà s’anà estabilitzant i és el que tots 
majoritàriament coneixem, el que té un sol full 
de 13 x 8,5 cm en paper òfset. Tanmateix, 
trobem excepcions de distribuïdores, com la 
Universal dels anys trenta, quaranta i 
cinquanta, que feia uns programes de mà 
excel·lents, que trencaven aquests esquemes. 
 
Normalment, la sala de cinema rebia de la 
distribuïdora el plec de programes de mà de la 
pel·lícula que s’havia d’exhibir. L’anvers hi 
havia el cartell o imatge al·lusiva al film, i el 
revers era en blanc, espai que la sala de 
cinema feia imprimir el nom de la sala i un text 
propi.  
 
Durant els més de 50 anys de vigència dels 
programes de mà, molts cinèfils van anar 
guardant els que recollien a l’entrada del 
cinema. Gràcies a ells, s’han pogut crear 
importants col·leccions que apleguen milers i 
milers d’exemplars d’aquest producte 
publicitari. Els programes de mà, juntament 
amb el cartell de cinema i el press-book, són 
una part important del patrimoni 
cinematogràfic del segle XX que cal preservar. 
 
 
Juan Ribas Bonet (Girona, 1919-2011) 
 
Tot aquest material fou aplegat i conservat 
durant molts anys per Juan Ribas Bonet, un 
conegut metge gironí especialitzat en 
hematologia i hemoteràpia. Des de ben jove, 
Juan Ribas fou un apassionat del cinema; 
passió que el dugué de jove a col·leccionar els 
programes de mà que en aquella època es 
lliuraven als espectadors en les sales de 
cinema i a confeccionar manualment uns 
petits quaderns on hi integrava, com un 
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“collage”, el programa de mà, el guió de la 
pel·lícula, fotografies, etc. Ja de gran, la 
passió pel cinema no l’abandonà i continuà la 
seva col·lecció de cinema aplegant un bon 
nombre de DVD de les seves pel·lícules 
favorites i també llibres i revistes de cinema. 
Tot plegat, forma part avui de la Col·lecció 
Ribas-Mateos del Museu del Cinema. 
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2. PROJECTOR DE CINEMA DE 35mm. DELS CINEMES OCINE DE GIRONA 
 
Projector cinematogràfic Cinemeccanica Galaxy 140-HS  
Format: 35 mm. Procedència: Cinema Ocine Girona 
 

El passat mes de febrer els Cinemes OCINE de Girona van fer donació al Museu del Cinema d’aquest 
projector, que ha funcionat en aquest complex multisales des de la seva inauguració l’any 2000. És un 
dels darrers models que hi ha hagut a Girona de projector de cinema per a pel·lícula de 35 mm perforada. 
Aquesta és una tecnologia que bàsicament s’ha mantingut des de que la van inventar els germans 
Lumière el 1895. Durant més d’un segle s’ha millorat la font de llum, l’òptica, el mecanisme 
d’arrossegament del film, però en essència és el mateix sistema de projecció.  
 
Ara estem un moment històric, on aquesta tecnologia centenària va quedant ràpidament obsoleta i els 
cinemes fan el canvi tecnològic cap a la projecció digital de les pel·lícules. Un capítol més de la revolució 
tecnològica i, en particular de la imatge digital, que s’està duent a terme de manera massiva des de 
principis del segle XXI. 
 
Cal recordar que a finals del 2010, el Museu del Cinema va rebre un projector de cinema que havia estat 
funcionant en els Cinemes Albeniz des dels anys 1930 fins els anys 1970. Actualment aquest projector 
s’exhibeix a l’exposició permanent del Museu. 
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3. VISOR DE FOTOGRAFIES ESTEREOSCÒPIQUES TAXIPHOTE DE JULES RICHARD 
(1899) 
 
La Sra. Maria Teresa Codina Mir, de Barcelona, ha donat al Museu del Cinema un visor de 
fotografies estereoscòpiques marca Jules Richard, model: taxiphote pour homeoscope nº 1. 
Juntament amb el visor, ha fet donació també de 273 plaques de vidre fotogràfiques 
estereoscòpiques que eren de la seva família i que visionaven a través d’aquest aparell. Les 
imatges de les plaques són sobretot escenes familiars i de viatges, fotografies que van fer els 
mateixos avantpassats de la Sra Codina durant el primer terç del segle XX. 
 
Aquest model de visor estereoscòpic Taxiphote fou patentat a Paris el 1899 per Jules Richard. 
Permet veure fotografies en relleu preses amb una càmera fotogràfica estereoscòpica (de dos 
objectius). Les fotografies eren positivades sobre vidre i, per a veure-les en relleu, es 
col·locaven a l’interior del visor, de 25 en 25. Una maneta a l’exterior del visor permetia anar 
canviant de fotografia. 
 
La fotografia estereoscòpica tingué un èxit i una popularitat molt important a tot el món 
occidental especialment durant el darrer terç del segle XIX i primer terç del XX. Es 
comercialitzaren per a ús privat multitud de càmeres i visors per a fotografies estereoscòpiques, 
també hi va haver empreses especialitzades en la venda de fotografies estereoscòpiques amb 
imatges de tot tipus. També en fires i locals d’espectacles sovintejaven els visors amb desenes 
de fotografies al seu interior que, per una mòdica quantitat, permetien contemplar imatges de 
tot tipus. 
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Activitats: propostes mensuals permanents 
 

 

EL DOCUMENTAL DEL MES 
Les millors estrenes documentals a Girona 
 
Cada primer dijous de mes podeu gaudir de l’estrena d’una pel·lícula documental de qualitat, de 
temàtica i procedència diversa, a 40 ciutats de Catalunya, el País Valencià, les Balears i la 
resta de l'Estat espanyol. A Girona, el Museu del Cinema és la seu de la projecció d’aquestes 
històries increïbles, actuals, personals i universals. Mirades úniques a la realitat premiades als 
millors festivals i en versió original subtitulada al català. 
 
Dijous 12 d’abril a les 20.30 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
The human tower (La torre humana) de Ram Devineni i Cano Rojas (Xile, 2010) 74 minuts 
VOSC 
 
Què és millor per tocar el cel amb els dits? Fer-ho individualment o mirar 
de pujar-hi col·lectivament creant un castell? Tres cultures, la catalana, 
la xilena i l’índia, miren de fer el mateix, sumar esforços per obtenir un 
èxit col·lectiu. La construcció de castells serveix perquè a Vilafranca del 
Penedès, a Santiago de Xile i a Mumbai desenes d’homes i dones se 
sumin per anar més enllà. 
 
La creació de castells en èpoques de crisi dóna sentit a esperances 
col·lectives, però res és senzill. Una història global sobre la passió, la 
valentia i la tensió de les torres fetes per i amb persones humanes. 
 
 
Dijous 3 de maig a les 20.30 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
Wadans welt (La meva fàbrica) de Dieter Schumann (Alemanya, 2010) 100 minuts VOSC 
 
El Documental del mes de maig, coincidint amb la Festa del Treball. 
 
Els ingressos d’un terç dels habitants de la ciutat alemanya de 
Wismar depenen de l’empresa constructora de vaixells. L’agost de 
2008 un inversor rus es queda l’empresa alemanya. El futur 
sembla segur. Però quan comença la crisi mundial, 5.000 llocs de 
treball es posen en dubte. El film segueix les angoixes i pors dels 
treballadors que veuen com amb la feina perden una dignitat 
aconseguida generació rere generació.  
 
 
Dijous 7 de juny a les 20.30 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 

There once was an island (Hi havia una vegada una illa) de Briar March (Nova Zelanda, 2010) 
80 minuts VOSC 
 
El Documental del mes de juny, coincidint amb el  Dia Internacional del Medi Ambient. 
 
Què passaria si la teva família s’hagués d’enfrontar a la decisió de 
deixar casa seva per culpa del canvi climàtic? Aquesta és la realitat 
de Takuu, una petita illa del sud-oest del Pacífic. Mentre la pujada 
de la marea inunda les cases, la vida d’aquesta comunitat polinèsia 
es veu afectada per les conseqüències reals del canvi climàtic. 
Dos científics investiguen la situació alhora que tres personatges de 
la comunitat, Telo, Endar i Satty, ens permeten entrar a les seves 
vides, a la seva cultura i a les decisions que hauran de prendre. 
 
 
Organitza:  Museu del Cinema, Obra Social “la Caixa” i Parel·lel 40        
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EN CURT  
Una panoràmica dels millors curtmetratges actuals 
 

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. 
 
 
Dijous 26 d'abril. A les 20.00 hores. Museu del Cinema. Entrada lliure 
Una mostra dels millors curtmetratges de l’Acocollona’t. Setmana de Cinema 
Fantàstic i de Terror de Catalunya  
 
Capítulo IV de Ramón Ribas (Catalunya, 2011) 15 minuts 
After bite Daniel Fortià i l’Associació Anguila Torta (Catalunya, 2011) 10 minuts 
Foto d’Ismael Ferrer (Catalunya, 2011) 7 minuts 
Brutal Relax de Rafa Dengrà, David Muñoz i Adrián Cardona (Catalunya, 2010) 15 
minuts 
 
 
Dijous 17 de maig. A les 20.00 hores. Museu del Cinema. Entrada lliure  
Una mostra dels millors curtmetratges del Curt.doc. Festival Internacional de 
Curtmetratge Documental de Vidreres 
 
Kwa Heri Mandima (Adéu Mandima), de Robert Jam Lacombe (Suïssa, 2010) 11 
minuts  
A piece of summer (Un tros d’estiu), de Marta Minorowicz (Polònia, 2010) 24 minuts 
The mystery of flying Kicks (El misteri de les sabates voladores), de Matthew Batte 
(Austràlia, 2010) 14 minuts 
Twinset (Conjunt), d’Amy Rose (Escòcia, 2010) 11 minuts 
 
 
Dijous 21 de juny. A les 20.00 hores. Museu del Cinema. Entrada lliure  
Una mostra dels millors curtmetratges del Mas Sorrer (Gualta). Festival Internacional 
de Curtmetratges  
 
The Saga of Biorn de Benjamin Kousholt (Dinamarca, 2011) 7 minuts 
Patchwork de Jean Marc E. Roy i Philippe David Gagné (Canadà, 2009) 11 minuts 
Suiker de Jeroen Annokkeé (Holanda, 2010) 9 minuts 
Qué divertido de Natalia Mateo (Espanya, 2010) 10 minuts 
L'accordeu d’Olivier Treiner (França, 2010) 13 minuts     
Connect de Samuel Abrahams (Regne Unit, 2010) 5 minuts  
   
 
Dijous 20 de setembre. A les 20.00 hores. Museu del Cinema. Entrada lliure  
Una mostra dels millors curtmetratges del Filmets. Festival de Cinema de Badalona 
 
Instead of abracadabra de Patrik Eklund (Suècia, 2008) 22 minuts  
West bank story d’Ari Sandel (Estats Units, 2005) 21 minuts  
Le petit dragon de Bruno Collet (França/Suïssa, 2010) 8 minuts. Secció oficial 2010  
El barco pirata de Fernando Trullols (Catalunya, 2011) 20 minuts  
Grenouille d’hiver d’Slony Sow (França, 2011) 18 minuts  
Píxels de Patrick Jean (França, 2010) 3 minuts  
Suiker de Jeroen Annokkée (Holanda, 2010) 8 minuts  
 
 
 
Organitza: Museu del Cinema         
Col·labora: Acocollona’t. Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror de Catalunya; Curt.doc. 
Festival Internacional de Curtmetratge Documental de Vidreres; Mas Sorrer (Gualta). Festival 
Internacional de Curtmetratges, i  Filmets. Festival de Cinema de Badalona 
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PARLEM DE CINEMA?  
Grans obres de la història del cinema sotmeses a debat 
 
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. És un espai de diàleg a l’entorn del cinema 
com a manifestació artística i unes sessions pedagògiques sobre la història del cinema i els 
seus creadors. 
 
 
Dijous 19 d’abril. A les 20.00 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
City Lights (Luces de la ciudad) de Charles Chaplin (Estats Units, 1931) 81 minuts 
VOSE  
 
Un pobre rodamón (Charles Chaplin) passa mil i una aventures per aconseguir diners i 
ajudar una pobra noia cega (Virgínia Cherill) de la qual s'ha enamorat. 
 
 
 
Dijous 10 de maig. A les 20.00 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Frenzy (Frenesí) d’Alfred Hitchcock (Estats Units, 1972) 116 minuts VOSE 
 
A les aigües del Tàmesi apareix el cadàver d'una dona nua i estrangulada amb una 
corbata de ratlles. La dona presenta, a més, símptomes de violació i altres senyals que 
fan sospitar que l'assassí és un maníac sexual. 
 
 
 
Dijous 14 de juny. A les 20.00 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Stand by Me (Compta amb mi) de Rob Reiner (Estats Units, 1986) 90 minuts VOSE  
 
En un petit poble d'Oregon, quatre joves amics emprenen una aventura a la recerca 
d'un noi desaparegut. Jugant a ser herois, el sentimental Gordi, el rude Chris, 
l'extravagant Teddy i el poruc Vern s'endinsen en un ambient hostil en què han de 
valer-se per si mateixos. 
 
 
 
Dijous 13 de setembre. A les 20.00 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Memento  de Christopher Nolan (Estats Units, 2000) 115 minuts VOSE 
 
Leonard és un investigador d'una agència d'assegurances amb la memòria 
irreversiblement malmesa per culpa d'un cop al cap, que va patir quan va intentar 
evitar l'assassinat de la seva dona: aquest és l'últim fet que recorda del passat. A 
causa del cop, ha perdut la memòria recent, és a dir, els fets quotidians desapareixen 
de la seva ment en uns minuts. Així doncs, per investigar i venjar l'assassinat de la 
seva dona ha de recórrer a l'ajuda d'una càmera instantània i les notes tatuades al seu 
cos. 
 
 
 
 
Organitza:  Museu del Cinema 
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CINEMA I SOLIDARITAT  
El desenvolupament sostenible 
 
Des del mes de setembre del 2011 fins al juny del 2012 us oferim una pel·lícula mensual 
(moltes de les quals són inèdites a Catalunya) per parlar sobre temes relacionats amb el 
desenvolupament sostenible des de l’òptica de les entitats gironines que treballen en el camp 
de la salut, l’educació o els drets humans als països del Sud.  
 
 
Dimarts 24 d’abril. A les 20.30. Al Cinema Truffaut. Entrada lliure 
Desos 
 
El Kukra River. La riquesa de preservar d’Anna Cañigueral i Luna Haro (Catalunya, 2011), 20 
minuts 
Propostes de regeneració i protecció del medi ambient, 
desenvolupament sostenible i impuls econòmic a les comunitats del 
Kukra River (Nicaragua).  
 
Los piratas del castillo de Joaquín Zúñiga (Nicaragua, 2010), 20 minuts  
El documental tracta de la devastació de boscos, sòls, aigua i 
biodiversitat que es du a terme als municipis que voregen el riu San 
Juan, al sud de Nicaragua, i que desplacen i exploten la població local.  
 
 
Dimarts 29 de maig. A les 20.30. Al Cinema Truffaut. Entrada lliure 
Teixidors de xarxes 
 
El hombre de las serpientes d’Eric Flandin (França, 2010), 85 minuts 
 
Franz Florez és un veterinari colombià nascut a Santander i especialitzat en 
animals silvestres. A través de la seva fundació, Nativa, i gràcies a la participació 
de les poblacions locals, Franz lluita per la conservació de les espècies a les 
zones naturals més intactes de Colòmbia. Arran d’una trobada improbable a 
l’Amazònia colombiana, Franz i el realitzador francès Eric Flandin decideixen fer 
una pel·lícula junts. Dos mesos després, amb la càmera a l’esquena, Eric 
segueix Franz per les profunditats d’una Colòmbia meravellosa i perillosa a la 
vegada.  
 

 

Dimarts 26 de juny. A les 20.30 hores. Al Cinema Truffaut. Entrada lliure 
Brasol     
 

5xFavela, Agora por nós mesmos de Manaíra Carneiro, Wagner Novais, Rodrigo 
Felha, Cacau Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra (Brasil, 
2010), 103 minuts, VOSE 
  
 
5xFavela, Agora por nós mesmos és una pel·lícula composta per cinc històries 
independents, cinc contes cinematogràfics sense complexos i plens de sinceritat; 
amb guió, direcció i realització de joves de les faveles de Rio de Janeiro. Els 
diferents episodis tracten temes com la convivència humana i social a 
cadascuna de les comunitats, de l'ètica i l’educació, de l’amistat i l’amor, de la 
solidaritat i la tolerància, de la família i la comunitat; sense oblidar la violència i 
les dificultats quotidianes d’aquells que viuen a les faveles.  
 

 

Organitza: Ajuntament de Girona, Museu del Cinema, Coordinadora d’ONG Solidàries i Cinema 
Truffaut 
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Activitats temporals  
abril a setembre 

 

 

A PAS DE POETES  
Projeccions complementàries 
 
Durant el primer quadrimestre de l’any, el Museu del Cinema col·labora amb el cicle “A pas de 
poetes”, que organitza el Centre Cultural La Mercè, oferint-vos dos documentals i una pel·lícula 
de ficció com a complement als tres espectacles, dedicats respectivament a Jacint Verdaguer 
(1845-1902), la poetessa russa Anna Akhmàtova (1889-1966) i l'uruguaià Mario Benedetti 
(1920-2009).  
 
 
Dimarts 10 d’abril. Al Museu del Cinema. A les 20.00 hores.  Entrada lliure 
 
El lado oscuro del corazón d’Eliseo Subiela (Argentina,1992), 122 minuts VOE  
Activitat paral·lela A pas de Mario Benedetti (Centre Cultural la Mercè, 
12/04/2012) 
 
Història d'un poeta que sobreviu editant poesia comercial mentre recorre Buenos 
Aires. L'únic que desitja és trobar la dona dels seus somnis, que el comprengui i 
el faci volar. Una altra aposta arriscada de Subiela de tall poètic que va obtenir 
bones crítiques. 
 
 
Organitza: Centre Cultural la Mercè i Museu del Cinema         

 

 

EL GOVERN DE LA CIUTAT  
Cicle de cinema complementari a les conferències de l’Arxiu Municipal de Girona 
 
Com a complement del cicle de conferències “El govern de la ciutat (II). De la guerra del 
Francès a la fi del franquisme”, organitzat per l’Arxiu Municipal de Girona, us oferim aquesta 
interessant mostra de pel·lícules. 
 
 
Dimarts 8 de maig, a les 20.00 hores, al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Wichita (Wichita, ciudad infernal) de Jacques Tourneur (Estats Units, 1955). 81 minuts. 
VOSE 
 
Davant els excessos provocats pels vaquers que arriben a Wichita portant el ramat des 
de Texas, els habitants de la ciutat, encapçalats per l’alcalde, proposen Wyatt Earp 
com a xèrif. Després de certes reticències accepta, però llavors les forces vives de la 
ciutat temen pel seu negoci i intenten desfer-se’n. 
 
 
Dimarts 22 de maig, a les 20.00 hores, al Museu del Cinema. Entrada lliure 
The Last Hurrah (El último hurra) de John Ford (Estats Units, 1968), 128 minuts, VOSC 

 
Un cop acabat el seu mandat, Frank Skeffington, el veterà alcalde irlandès d'una ciutat 
de Nova Anglaterra, es presenta a la reelecció. Quan comença la campanya electoral, 
els amics li aconsellen que canviï els seus mètodes perquè, encara que el seu rival és 
un jove incompetent, compta amb el suport dels sectors més influents de la ciutat. 
 
Organitza:   Arxiu Municipal de Girona i Museu del Cinema      
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“TOON A VILLE” a GIRONA 
Cinema d’animació per a tota la família 
 
 
En el marc del Primer Encontre Internacional de professionals de l'animació infantil Toon a Ville 
de Sant Cugat del Vallès, tenim la oportunitat de gaudir de dues pel·lícules infantils d’estrena a 
Girona. 
 
 
Diumenge 22 d’abril, a les 11 hores i a les 12.00 hores. Al Cinema Truffaut. 
 
 
A LES 11.00h: 
Spot and  splodge on the spot de Lotta Geffenblad i Uzi 
Geffenblad (Suècia, 2011) 46 minuts.  
 
Una col·lecció de noves i divertides aventures dels inseparables 
Spot  i splodge. 
Pel·lícula recomanada per a nens de 2 a 7 anys. 
 
 
A LES 12.00h: 
Le jardinier qui voulait etre roi (El jardiner que volia ser rei) de 
Kristina Dufková, Vlasta Pospísilová i Davis Súkup. (República 
Txeca, 2011) 65 minuts  
 
Una pel·lícula composada de dues fantàstiques rondalles La 
història del barret de ploma de Geai i La raó. La possibilitat. 
Pel·lícula recomanada per a nens a partir de 6 anys. 
 
 
Preu:  4 euros per pel·lícula. Abonament dues pel·lícules 6 euros. 
Club d’Actors: 3 euros per pel·lícula. Abonament dues pel·lícules 5 euros. 
 
 
Organitza:   Museu del Cinema, Cinema Truffaut i “Toon a Ville” 
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ARQUITECTURES DE CINEMA 
Cicle de Cinema i Arquitectura 

 
La tercera edició de la Mostra Arquitectures de Cinema s’adhereix a la commemoració del  
150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Girona. És per aquest motiu que dediquem les 
quatre sessions d’aquest any a l’arquitectura ferroviària.   
 
 
Dimecres 9 de maig, a les 20.00 hores, al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Us oferim una mostra de curtmetratges documentals produïts per ADIF: Barcelona, 
remodelación ferroviaria, 15 minuts, Construcción de Madrid Puerta Atocha, 19 minuts, 
Estaciones de Europa, Atocha y P. Pío, 29 minuts, Alta Velocitat a Girona, 15 minuts.  
 
Presentarà la sessió Carles Gorini (historiador i periodista). 
 
 
 Dimecres 16 de maig, a les 20.00 hores, al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Union Station (Estación Union) de Rudolph Maté (Estats Units, 1950). 80 minuts. 
VOSE 
 
Joyce Willecombe desconfia de dos homes que viatgen en el seu tren; és per això 
que contacta amb Calhoun, el cap de policia de l'estació Unió. Encara que aquest, al 
principi, es mostra escèptic, tot sembla indicar que els sospitosos estan implicats en 
un cas de segrest, raó per la qual Calhoun demana ajuda a l'inspector de policia 
Donnelly, però els segrestadors són molt esmunyedissos. 
 
 
Dimecres 23 de maig, a les 20.00 hores, al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Antwerp Central de Peter Krüger (Bèlgica, 2011). 90 minuts. Versió original 
subtitulada a l’anglès. Estrena a Girona. 
 
Entre el passat i el present, entre somni i realitat, una mirada lleument irònica i 
contemplativa a l'estació central d'Anvers, considerada un dels millors exemples de 
l'arquitectura ferroviària a Bèlgica.  
 
Presentarà la sessió Joan Falgueras (arquitecte). 
 
 
Dimecres 30 de maig, a les 20.00 hores, al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
Stazione Termini (Estación Termini) de Vittorio de Sica (Itàlia, 1953). 93 minuts. 
VOSE  
 
El drama es desenvolupa a l'estació de tren de Roma (la famosa estació Termini). 
Mary Forbes, una dona americana madura, casada i amb una filla, després de 
passar unes vacances a Itàlia, ha de resoldre un terrible dilema: agafar el tren per 
tornar al seu país amb el seu marit i reprendre la seva vida monòtona o quedar-se 
amb Giovanni, el seu jove amant, el seu veritable amor.  
 
Presentarà la sessió Àngel Quintana (crític de cinema). 
  
 
Organitza:  Fundació Rafel Masó i Museu del Cinema 
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona 
Patrocina: Arquia. Caixa d’Arquitectes 
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NIT I DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
 
 
Divendres, 18 de maig de 2012 
 
Dia Internacional dels Museus. Jornada de portes obertes. Obert de 10 a 20 h. 
 
 
 
Dissabte, 19 de maig de 2012 
 
La Nit dels Museus. Obert fins a mitjanit. A partir de les 20.00 h entrada gratuïta a l’exposició 
permanent. 
 
VISITA GUIADA: 
Sis tresors, sis moments en la història de la ciutat  
 
GironaMuseus proposa un viatge en el temps, una descoberta de la 
història a través de peces seleccionades dels museus. 
 
Dels enginys cinematogràfics més curiosos fins a obres d’època 
romana, els museus de Girona contenen bells espais d’arquitectura 
noucentista; conserven obres d’art que mostren l’esplendor barroca; 
salvaguarden traces i testimonis del Call en temps medievals. Us 
convidem a fer una passejada de nit  per alguns dels retalls més 
seductors de la història de la ciutat!  
 
Dia: dissabte 19 de maig de 2012 
Inscripció: a partir del 2 de maig 
Horari: 21.00 h 
Informació i inscripcions: www.museudelcinema.cat 
Durada de la visita guiada: 2 hores aprox. 
Places limitades 
 
Organitza: Gironamuseus 
 
 
 

FÒRUM DE CINEMA EDUCATIU 
 
Des del Consell Municipal Escolar i el Consell Municipal d’Educació 
de Girona, us oferim aquestes pel·lícules per tal de reflexionar, 
parlar i debatre sobre alguns aspectes que afecten i interessen 
l’àmbit educatiu de la nostra ciutat.  
 
Dijous 24 de maig, a les 19.30 hores al Museu del Cinema. 
Entrada lliure. 
 

The Social Network (La red social) de David Fincher (Estats Units, 
2010) 120 minuts Versió doblada al castellà. 
 
Una nit de tardor de l'any 2003, Mark Zuckerberg, alumne de 
Harvard i geni de la programació, s'asseu davant del seu ordinador i 
ple d'entusiasme comença a desenvolupar una nova idea. El que va 
començar a l'habitació d'un col·legi major aviat es va convertir en 
una revolucionària xarxa social    
 
 
Organitza: Consell Escolar Municipal   
Col·labora: Museu del Cinema 



 17 

GIRONA INTERCULTURAL  
Cinefòrum  
 
 
Dijous 31 de maig, a les 20.00 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
En el marc dels actes de la Girona Intercultural que organitza la Fundació SER.GI, us oferim 
una sessió de cinefòrum a l’entorn de la pel·lícula: 
 
Joola.Tout le monde croit à Dieu (Joola. Tothom creu en 
Déu) de Mapa Sonor creació documental (Catalunya-
Senegal, 2010) 52 minuts VOSC 
 
El documental Joola, produït per Mapasonor, penetra a 
la vida quotidiana de les dones rurals al Senegal dins 
del seu context cultural i social, i des de l'òptica de la 
diversitat de religions de la regió de la Casamance 
(dones musulmanes, cristianes i animistes).   
 
Debat posterior amb la participació de Mapasonor, i 
d’Associacions de Girona i Salt vinculades al Senegal. 
 

 
Organitza: SER.GI                      
Col·labora: Museu del Cinema 
 

 

 

UNIVERS... BORGES 
Cinema i literatura 

                
Dimarts 12 de juny, a les 20.00 h, 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 Jorge Luis Borges.  
 
El Museu del Cinema s’uneix a aquesta iniciativa amb la projecció 
del documental Los libros y la noche de Tristan Bauer (Argentina, 
2000), 78 minuts. 
 
Barreja de ficció i documental, Los libros y la noche és una 
aproximació a l'univers de l'escriptor Jorge Luis Borges a través de 
la recreació d'algunes de les seves obres i l'escenificació de 
diversos aspectes del seu pensament i de la seva vida  
 
Presentarà la pel·lícula Antoni Martí Monterde escriptor i professor 
de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat 
de Barcelona.  
 
 
 
Organitzat per: Museu del Cinema 
Hi col·labora:  Centre Cultural la Mercè, Casa de Cultura, Biblioteques de Girona, Salt i Sarrià, 
Caixa Fòrum Girona, Llibreria 22, Bonart i el Llop Ferotge.  
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Cursos de Cinema 
 

CURS DE DOBLATGE 
2n nivell 
 
 
Curs especialment dirigit a les persones 
que ja hagin cursat el primer curs intensiu. 
S’incidirà en les característiques que cada 
alumne hagi desenvolupat durant el 
primer curs:  

- Especialització de l’alumne en 
diferents registres en funció 
de les seves pròpies 
característiques.  

- Intensificació de la tècnica de 
doblatge: dicció, sincronització 
i interpretació. 

- Pautat i ajust dels textos.  

- Doblatge de diferents tipus de pel·lícules i creació d'un personatge original. 

 

S'insistirà en la interpretació i en la sincronia i procurarem apropar-nos al ritme de feina que 
s'exigeix en un estudi professional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inscripció i matrícula: fins al 30 de març de 2012 (places limitades) 
 

� Personalment, a la taquilla del Museu del Cinema  
� Per c/e: institutestudis@museudelcinema.cat i ingressar l’import de la matrícula al 

compte corrent de La Caixa 2100 0002 55 0201426275, indicant el nom de l’alumne i 
Curs doblatge.  

 

Per a més informació:  Institut d’Estudis del Museu del Cinema 

    Tel. 972 41 27 77   

    institutestudis@museudelcinema.cat 

 
L’organització es reserva el dret de suspendre el curs en cas de no arribar a un mínim 
d’inscrits. 

 

Organitza: Museu del Cinema    
 
 
 
 
 

Professora: Montse Miralles, actriu de teatre, cinema i televisió i dobladora professional . 
www.montsemiralles.cat 
Tècnic de so: Lluís Sánchez 
 

Preu general: 155 €  Preu Club d’Actors: 135 € 
Dies: dissabtes 14, 21, 28 d’abril i 5 de maig de 2012 
Horari: de 10 a 14 h 
Lloc: Museu del Cinema 
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Servei Educatiu / Activitats familiars 
 

 

TALLER D’OMBRES 
Activitat familiar a partir de 6 anys 
 
 
Diumenge, 15 d’abril a les 12.00 h. Museu del Cinema. Entrada lliure 
 
De la mà de l’artista plàstic Carles Pijuan, llicenciat en 
Belles Arts i un dels fundadors de la Companyia de 
Comediants La Baldufa, us presentem un taller amb el 
qual ens aproximarem al món de les ombres. 
 
Les ombres són una eina que La Baldufa sempre utilitza 
per explicar les noves històries. Ens introduirem en 
aquesta disciplina que ens permetrà crear personatges, 
investigar les seves possibilitats, característiques, 
mesures, formes... 
 
Coneixerem les millors eines per fer una llum potent, 
càlida i clara, per tal d’assolir l’objectiu, que és, sens 
dubte, el de captivar l’espectador. 
  
Activitat amb reserva al Museu del Cinema o per telèfon: 
972 412 777 
Activitat familiar (a partir de 6 anys) 
Places limitades 
 
 
Organitza: Teatre Municipal de Girona i Museu del Cinema    

 
 
TALLER: DÓNA VIDA ALS TEUS CLICKS 
Activitat familiar per a aprendre a fer una animació amb stop-motion. 
 
 
Dissabtes, 7, 14 i 21 de juliol, a les 11.00 i a les 13.00 h. Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Girona (S. Pere de Galligants). Entrada lliure  
 
Vols veure com es mouen els teus clicks? Et proposem 
aprendre a fer una animació amb la tècnica de l’stop motion, 
un vídeo amb el qual puguis explicar una història amb els 
teus clicks. A més, el millor vídeo tindrà premi!  
 
 
Places limitades  
Edat: de 8 a 12 anys  
Inscripcions gratuïtes 
 
 
 
 
 
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona i Museu del Cinema    
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Casals d’estiu 
 
CASAL DE CINEMA 
Per a nois i noies de 8 a 12 anys 
 
http://www.girona.cat/lleure/casals2011.pdfEl 
Museu del Cinema vol oferir als nois i noies de la 
ciutat l’oportunitat de participar en un casal d’estiu 
dedicat al món del cinema i de la imatge.  
 
Aquest casal s’inclou en el Programa de Vacances de 
l’Ajuntament de Girona.  Durant el casal, es duran a 
terme activitats lúdico-educatives que acostaran als 
infants al món del cinema i de la imatge. Amb jocs que 
fomenten la imaginació, la participació i l’experiència 
compartida amb altres nens i nenes. Ho farem d’una 
manera divertida i lúdica però sense perdre de vista la 
part educativa.   
 
Objectius 
 

• Aprendre a respectar i  valorar el patrimoni cultural del museu 
• Conèixer i experimentar amb els conceptes bàsics del cinema  
• Descobrir els espectacles audiovisuals anteriors al cinema.   
• Assolir habilitats de comportament cívic 
• Relacionar-se amb altres infants 
• Aprendre a treballar en equip i a cooperar per aconseguir els objectius 
• Fomentar l’esperit crític 

 
Calendari: De dilluns a divendres de l’1 al 31 de juliol (22 dies) 
 
Horari:  Opció Matins: 9.00h a 13.00h 
Opció Matins + servei de menjador: 9.00h a 15.00h  
 
Lloc:  
Museu del Cinema i el seu entorn (plaça Santa Sussana, Devesa, etc) 
Per algunes activitats puntuals es podrà anar a altres equipaments de la ciutat.  
 
Servei de menjador: 
S’oferirà per a aquelles famílies que ho sol·licitin el servei de menjador de les 13.00h a 15.00h. 
El dinar es farà al menjador de l’Escola Eiximenis (C/ Francesc Eiximenis, 7, davant del 
Museu).  
 
Edats:  de 8 a 12 anys  
Inscripcions: Programa de vacances de l’Ajuntament de Girona.  
Número de places: 26 nens.   
Inscripcions: Directament al Programa de Vacances de l’Ajuntament.  
 
 

 

Organitza: Museu del Cinema i Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona          
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CLAQUETA, RODEM! 
Casal d’estiu per a joves de 14 a 17 anys 
 

 

Tens ganes de veure com es roda un curtmetratge? Vols participar 
en l’equip de rodatge o interpretar davant la càmera? En aquest 
taller d’estiu rodarem un curtmetratge des del guió fins al 
muntatge, amb el guiatge de professionals del món de la imatge i 
del cinema, que ens ensenyaran els secrets del setè art.  

 
Lloc: Museu del Cinema i L’Estació Espai Jove     
Dates: de l’ 1 al 30 juliol       
Horari: Grup matins de 10.00h a 14.00h  

Grup tardes de 15.30h a 19.30h 
Edats: de 14 a 17 anys       
Places: 20       
Realització: Associació Clac     
Inscripcions al web www.ajuntament.gi 
 
 
 
 
 
 
Organitza: Museu del Cinema i Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Girona          
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Calendari d’Activitats 
 

ABRIL 

Dia  Hora Activitat Lloc Preu 

Dimarts 10 20.00 A pas de poetes 
El lado oscuro del corazón 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 12 20.30 Documental del mes 
The Human Tower 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Diumenge 15 12.00 Activitat familiar 
Taller d’Ombres 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous  19 20.00 Parlem de Cinema? 
City Lights 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Diumenge 22  
11.00 
12.00 

“Toon a Ville” a Girona 
Spot and splodge on the spot  
Le jardinier qui voulait  être roi  

Cinema Truffaut 4€ x 1 pel·lícula 
6€ x 2 pel·lícules 

Dimarts 24 20.30 Cinema i Solidaritat 
El Kukra River i Los Piratas 
del Castillo 

Cinema Truffaut Entrada lliure 

Dijous  26 20.00 En Curt 
Acocollona’t.  

Museu del Cinema Entrada lliure 

MAIG 

Dia  Hora Activitat Lloc Preu 

Dijous 3 20.30 Documental del Mes 
Wadans welt (La meva 
fàbrica) 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimarts 8 20.00 El govern de la ciutat 
Wichita 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimecres 9 20.00 Arquitectures de cinema 
Documentals ADIF 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 10 20.00 Parlem de Cinema? 
Frenzy  

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimecres 16 20.00 Arquitectures de cinema 
Union Station 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 17 20.00 En Curt 
Curt.doc 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Divendres 18 10 a  
20 

Dia Internacional dels Museus 
Jornada de portes obertes 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dissabte 19 21.00 Nit dels Museus 
Visita guiada 

Museus de la ciutat Entrada lliure 

Dimarts 22 20.00 El govern de la ciutat 
The last Hurrah 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimecres 23 20.00 Arquitectures de cinema 
Antwerp Central 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 24 19.30 Fòrum de cinema educatiu 
The Social Network 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimarts  29 20.30 Cinema i Solidaritat 
El hombre de las serpientes 

Cinema Truffaut Entrada lliure 

Dimecres 30 20.00 Arquitectures de cinema 
Stazione Termini 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 31 20.00 Girona intercultural. 
Cinefòrum 
Joola. Tout le monde croit à 
Dieu 

Museu del Cinema Entrada lliure 
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JUNY 

Dia  Hora Activitat Lloc Preu 

Dijous 7 20.30 Documental del Mes 
There once was an island 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimarts 12 20.00 Univers... Borges 
Los libros y la noche 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous  14 20.00 Parlem de Cinema? 
Stand by me 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 21 20.00 En Curt 
Festival Mas Sorrer. 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dimarts 26 20.30 Cinema i Solidaritat 
5xfavela. Agora por nós 
mesmos 

Museu del Cinema Entrada lliure 

JULIOL 

Dia  Hora Activitat Lloc Preu 

Dijous 5 20.30 Documental del mes 
Pendent de confirmació 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dissabte 7 11.00 Taller d’animació stop-motion 
Dóna vida als teus clicks 

Museu 
d’Arqueologia 
St Pere de 
Galligants 

Entrada lliure 

Dissabte 14 11.00 Taller d’animació stop-motion 
Dóna vida als teus clicks 

Museu 
d’Arqueologia 
St Pere de 
Galligants 

Entrada lliure 

Dissabte 21 11.00 Taller d’animació stop-motion 
Dóna vida als teus clicks 

Museu 
d’Arqueologia 
St Pere de 
Galligants 

Entrada lliure 

1/7 a 30/7   Casal d’estiu de Cinema 14-
17 a. 
Claqueta, rodem! 

Museu del Cinema 
Estació Espai Jove 

Consulteu 

1/7 a 31/7   Casal d’estiu de Cinema per a  
8 – 12 anys 

Museu del Cinema Consulteu 

SETEMBRE 

Dia  Hora Activitat Lloc Preu 

Dijous 6 20.30 Documental del mes 
Pendent de confirmació 

Museu del Cinema  Entrada lliure 

Dijous 13 20.00 Parlem de Cinema? 
Memento 

Museu del Cinema Entada lliure 

Dijous 20 20.00 En Curt 
Filmets 

Museu del Cinema Entrada lliure 

Dijous 27 20.30 Documental del mes 
Pendent de confirmació 

Museu del Cinema Entrada lliure 
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Girona, 2 d’abril de 2012 


