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Alemanya, Itàlia i França. Aquests són els tres països als quals farem una 
visita musical en el cicle d’aquest any, amb dos biòpics i les aventures 
d’uns músics russos a París. La pel·lícula alemanya Clara, centrada en la 
figura de Clara Schumann i mai estrenada a Girona, donarà el tret de 
sortida. Continuarem amb un film recent sobre el cèlebre i controvertit 
tenor Andrea Bocelli i acabarem amb una comèdia francesa sobre una 
orquestra que intenta interpretar un concert de Txaikovski a la capital 
francesa. Com cada any, hem fet una selecció tot pensant en el públic 

amant alhora del cinema i la música clàssica. 
Preu de les sessions: 5 € (entrada general), 2,5 € (socis de la SHG)

CLARA |  DIJOUS 06 DE FEBRER

LA MÚSICA DEL SILENCIO | DIJOUS 20 DE FEBRER

EL CONCIERTO |   DIJOUS 27 DE FEBRER

EL CONCIERTO

Versió original en francès i rus
Subtitulada en castellà

França, 2009
Director: Radu Mihaileanu
Intèrprets: Aleksei Guskov, Mélanie 
Laurent, Dmitri Nazarov, Valeriy Barinov, 
François Berléand, Miou-Miou
Gènere: comèdia dramàtica
Durada: 118 minuts
Idioma: francès i rus

Argument: Inspirada en el cas real d’un ciutadà rus, El concert segueix 
l’odissea dels antics músics de l’orquestra del Teatre Bolxoi en el seu 
intent per suplantar els components actuals per a una actuació al 
Théâtre du Châtelet de París. La comèdia i la música es donen la mà 
inevitablement amb la repressió a l’antiga Unió Soviètica, l’oblit dels 
artistes i el diàleg intercultural entre les diferents nacionalitats. L’obra 

a interpretar és el cèlebre Concert per violí de Txaikovski. 

Presentació a càrrec de Xavier Torres,
catedràtic d’història de la UdG 

i vicepresident de la SHG

27 DE FEBRER A LES 20.00 H

WEB:  https://handelgirona.cat/



VIII CICLE DE CINEMA I MÚSICA ANTIGA DE GIRONA

Segueix-nos a

CLARA

Versió original en alemany
Subtitulada en castellà

Argument: Aquesta és una pel·lícula italiana recent que ens explica 
la vida d’Andrea Bocelli, un nen cec que va veure complert el seu 
somni de ser cantant, després de moltes dificultats. Feta amb gran 
qualitat d’imatge i de so, té com a atractius l’actuació d’Antonio 
Banderas com a mestre del protagonista i a Jordi Mollà que actua 
en el paper del seu pare. Andrea Bocelli és estimat i criticat a parts 
iguals, ja que combina la música comercial amb l’òpera, fet que no 
agrada als puristes. Això sí, no deixa ningú indiferent. Destacada 

banda sonora de diversos compositors. 

LA MÚSICA DEL SILENCIO

Italia, 2017
Director: Michael Radford
Intèrprets: Toby Sebastian, Antonio 
Banderas, Jordi Mollà, Alessandro Sperduti, 
Luisa Ranieri, Antonella Attiu, Paola Lavini
Gènere: drama biogràfic
Durada: 115 minuts
Idioma: anglès

Versió original en anglès
Subtitulada en CATALÀ

 Presentació a carrec de Rafael Jaén, membre de la SHG

20 DE FEBRER A LES 20.00 H

Clara, 2008
Director: Helma Sanders-Brahms
Intèrprets: Martina Gedeck, Pascal 
Greggory, Malik Zidi, Aline Annessy, Brigitte 
Annessy, Marine Annessy
Gènere: drama biogràfic
Durada: 107 minuts
Idioma: alemany

Argument: Pel·lícula alemanya que literalment traduiríem com a 
Estimada Clara (Geliebte Clara). Clara Schumann va ser pianista, 
professora de música, i una de les primeres compositores de la 
història de la qual en sabem el nom i en conservem obres. Va ser 
esposa de Robert Schumann i amiga de Franz Liszt, un triangle que 
es veu força reflectit en la pel·lícula, en la qual veiem les relacions 
musicals i personals que es van produir entre tots tres. La banda 

sonora, òbviament, recull obres dels tres compositors. 

Presentació a càrrec de Laia Frigolé, 
soprano i professora del Conservatori de Girona

06 DE FEBRER A LES 20.00 H


