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30 de Maio de 2010 – 16h
Av. Lins de Vasconcelos, 1807

“Ficció”
(FICÇÃO)

Sinopse
Àlex é um diretor de cinema que tenta finalizar o roteiro do seu próximo filme. Com esta desculpa
decide sair uns dias, deixar a mulher e os filhos e se instalar na casa de um amigo numa pequena
vila de montanha. Um lugar tranqüilo e solitário, ideal para seu propósito. Lá conhecerá a Mônica,
uma violinista que se encontra em férias.

Ficha técnica
Título Original: Ficció
Gênero: Drama
Ano de produção: 2006
Nacionalidade: Espanha
Duração: 1 h 47 min (DVD)
Idioma: catalão
Subtítulo: castelhano
Diretor: CESC GAY

Produzida por:
MESSIDOR FILMS
Produtores:
MARTA ESTEBAN
GERARDO HERRERO
Roteiro: CESC GAY i TOMÀS ARAGAY
Fotografia: ANDREU REBÉS A.E.C.
Direção artística: DANIEL GIMELBERG
Filmada na Cerdanya e Barcelona
Una produção de MESSIDOR FILMS
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Alex
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Judith
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EDUARD FERNÁNDEZ
JAVIER CÁMARA
MONTSE GERMÁN
CARME PLA
ÀGATA ROCA

Comentário do diretor
FICCIÓ, como acontece em todos os meus filmes, gira em torno da contenção emocional e explica
um fato que é comum em muitas pessoas, que assim como seu protagonista, vivem como casal e
constituem uma família.
O filme fala daquilo que perdemos à medida em que vamos avançando em anos. De tudo aquilo
que já não podemos viver, tendo em vista que escolhemos outros caminhos. Não é um filme
pessimista. É um pouco triste e um pouco romântico.
Cesc Gay

Comentário de Alberto Alcázar (site: www.alohacriticon.com)
Cesc Gay, com o auxílio de Tomás Aragay, construiu um sóbrio, porém consistente roteiro no
qual, já na tela, cativa pelas suas imagens (deslumbrantes paisagens externas) e sua música,
(desde Schumann ao excelente Samuel Barber, passando por Chopin, Debussy e Mahler). Uma
história de amor que bem poderia ser ficção ou o reflexo do próprio diretor, mas que se encaixa
em um tempo de felicidade que fica simbolizado, uma vez mais, numa imagem lúdica na qual a
neve cai sobre uma pequena aldeia e se associa, inevitavelmente, a Welles e seu enigmático
“Rosebud”

Cesc Gay

(Barcelona, 1967).
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V.O.S., (diretor e roteirista)
Ficció (diretor e co-roteirista)
En la ciudad (diretor e co-roteirista)
Kràmpack (diretor e co-roteirista)
Hotel Room (co-diretor e coroteirista)
Cançons d’amor i droga (concerto de Albert Pla), Barcelona
Jet Lag (série para TV3. Criação e chefe de roteiristas)
Krakers (documental. Roteirista e diretor)

Lembramos que o evento consistirá na projeção de um filme, relacionado de alguma forma (pelo autor, o
tema, o local onde filmado... etc.), com a Catalunha.
Este evento, mensal, está dirigido aos alunos de catalão e aos amantes do cinema em geral. São
selecionados filmes nos quais o idioma seja o catalão e as legendas em castelhano ou vice versa. Na
medida do possível, serão escolhidos filmes inéditos nas salas brasileiras e reproduzidos em DVD. A
projeção é realizada em nosso telão.
O ato está dividido em três partes: a) una rápida apresentação, b) a projeção , c) um tempo final, de
aproximadamente 30 minutos, para opiniões e comentários.

