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La història del fotògraf que va
documentar l'horror dels camps
nazis, a 40 cinemes catalans
El Cicle Gaudí projecta "El fotógrafo de Mauthausen", la pel·lícula de Mar
Targarona i Mario Casas que opta a nou Premis Gaudí

«El fotógrafo de Mauthausen», la pel·lícula del gener del Cicle Gaudí

El fotógrafo de Mauthausen https://www.ciclegaudi.cat/cartellera/el-fotografo-de-mauthausen/)
(
és una de les pel·lícules amb més nominacions als premis Gaudí
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168741/entre/dos/aguas/viaje/al/cuarto/madre/fotografo/mauth
ausen/nominades/gaudi) . Opta a nou guardons en la gala que se celebrarà el 27 de gener.
Abans, el film dirigit per Mar Targarona i protagonitzat per Mario Casas es podrà veure arreu del
país a preu reduït en el marc del Cicle Gaudíhttps://www.ciclegaudi.cat/cartellera/el-fotografo-de(
mauthausen/) . Les projeccions -consulta aquí tots els horaris
(https://www.naciodigital.cat/noticia/171133#cines) - es faran entre el 17 i el 27 de gener.
[nointext]
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=c-c3pyxABbs
El fotógrafo de Mauthausen https://www.ciclegaudi.cat/cartellera/el-fotografo-de-mauthausen/)
(
està basada en el personatge real de Francesc Boix, el fotògraf català que va passar a la història per
documentar l'horror dels nazis en aquell camp de concentració. La directora Mar Targarona va
portar aquests fets l'octubre passat a la gran pantalla aquests fets i ara opta a nou Premis Gaudí.
A més, és una de les tres pel·lícules proposades per guanyar el Premi Especial del Públic
(https://premidelpublic.premisgaudi.cat/) juntament amb Petra i Entre dos aguas, les pel·lícules
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del Cicle Gaudí del febrer i el març. Votar té premi.
[despiece]El Premi Especial del Públic dels Gaudí, a les teves mans
Vota la teva pel·lícula preferida de l'any (https://premidelpublic.premisgaudi.cat/) i entraràs en el
sorteig de:
- Una targeta VIP doble per anar el cine tot l'any, gentilesa del Gremi d'Empresaris de Cinemes
de Catalunya
- Una subscripció anual a FilminCAT per veure cinema online tot l'any i una subscripció semestral a
l'edició digital de La Vanguardia[/despiece]

«El fotógrafo de Mauthausen», la pel·lícula del gener del Cicle Gaudí

Amb l'ajuda d'un grup de presoners espanyols que lideren l'organització clandestina del camp de
concentració de Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa en el laboratori fotogràfic del
camp, arrisca la seva vida en planejar l'evasió d'uns negatius que demostraran al món les atrocitats
comeses pels nazis en l'infern del camp de concentració austríac.

Fitxa tècnica
Direcció: Mar Targarona
Guió: Alfred Pérez-Fargas i Roger Danès
Música: Diego Navarro
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Estrena: octubre de 2018
Durada: 110 min
Gènere: thriller històric
Versió: Original en castellà
Intèrprets: Mario Casas, Alain Hernández,
Macarena Gómez
Milers de negatius que mostren des de dins tota la crueltat d'un sistema pervers. Les fotografies
que Boix i els seus companys van aconseguir salvar van ser determinants per a condemnar a
alts càrrecs nazis durant el judici de Nurenberg el 1946. Boix va ser l'únic ciutadà de l'estat
espanyol que hi va assistir.
()
[despiece]On veure El fotógrafo de Mauthausen en el marc del Cicle Gaudí?
Badalona: Teatre Principal (Dijous 24 de gener, 20.30)
Berga: Teatre Patronal-Casal Paroquial (Dijous 17 de gener, 20.30)
Cardedeu: Cinema Esbarjo (Dijous 17 de gener, 21.00)
Cardona: Teatre Els Catòlics (Dijous 17 de gener, 20.30)
Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (Diumenge 20 de gener, 18.45)
Esparreguera: Patronat Parroquial (Dijous 17 de gener, 20.30)
Gelida: sala d'actes del Centre Cultural (Diumenge 20 de gener, 18.00)
Granollers: Centre Cultural de Granollers (Dimarts 22 de gener, 20.00)
Igualada: Ateneu Cinema (Dijous 17 de gener, 20.00)
Martorell: Casa de Cultura de la Vila (Divendres 25 de gener, 20.00)
Navarcles: El Coro Centre Cultural (Divendres 18 de gener, 21.00)
Rubí: Teatre Municipal la Sala (Dijous 17 de gener, 21.00)
Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (Divendres 18 de gener, 20.30)
Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodorea (Dijous 17 de gener, 20.00)
Torelló: Cinema el Casal (Dijous 17 de gener, 21.00)
Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (Dijous 24 de gener, 20.30)
Cadaqués: Teatre Art i Joia (Dissabte 19 de gener, 18.00)
Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (Diumenge 27 de gener, 18.00)
La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (Dissabte 19 de gener, 20.00)
Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (Diumenge 27 de gener, 18.00)
Palamós: Teatre la Gorga (Dijous 24 de gener, 20.00)
Ribes de Freser: Cinema Catalunya (Dissabte 19 de gener, 19.00)
Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (Divendres 18 de gener, 21.00)
Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (Dissabte 19 de gener, 19.00)
Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (Divendres 25 de gener, 21.30)
Cervera: sala Francesc Buireu del Casal Cívic (Divendres 18 de gener, 20.30)
Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (Divendres 25 de gener, 20.30)
Linyola: sala d'actes Cal Formiguera (Diumenge 27 de gener, 18.00)
Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (Dissabte 26 de gener, 19.45)
Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (Diumenge 20 26 de gener, 18.30)
Alcover: Convent de les Arts (Diumenge 27 de gener, 19.00)
Flix: Cinema de la Unió Social (Divendres 25 de gener, 22.00)
L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (Dijous 24 de gener, 20.00)
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La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (Dissabte 26 de gener,
19.00)
Montblanc: Cinema Casal Montblanquí (Dissabte 19 de gener, 22.00)
Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (Dijous 17 de gener, 21.00)
Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (Dijous 24 de gener, 20.00)
Villalonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (Dissabte 19 de gener,
21.30[/despiece]
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