
 

 

 
 
1/2 DVD 
FÒRUM 
 
 
DIUMENGE 
18-21h 
26 febrero 
 

LA TEORIA SUECA DEL AMOR (Documental, 2015, 1 hora 30min.) 

El tòpic defineix Suècia com un model de societat perfecte amb una altíssima qualitat de vida. 
Però realment és un país feliç? És possible que la població més autònoma i independent del 
món estigui insatisfeta? El director iconoclasta Erik Gandini explora l’estil de vida suec amb 
sentit de l’humor, reflexionant sobre com una vida segura i fàcil pot convertir-se en una 
existència buida i solitària. Es tracta d’un documental summament interessant. Exposa les 
dicotomies i contradiccions que l’excés d’individualisme provoca. D’alguna manera, La Teoria 
Sueca del Amor fa apologia de la vida comunitària. Però és molt més que això. A més, és molt 
agradable de veure, ben dirigit, amb un bon ritme, i molt suggerint. 

 
 
2/2 DVD FÒRUM 
 
 
DIUMENGE 
18-21h 
19 marzo 

SENDEROS DE GLORIA (Película antibélica, 1957, 97min.) 
Una obra mestra del director Stanley Kubrick, ha patit un llarg periple de prohibicions a tot el 
món pel seu contingut antimilitarista. A l’Estat espanyol no va ésser estrenada fins el 1986. 
Malgrat el gènere al que se l’acostuma a inscriure, cinema militar o bèl·lic, Paths of Glory 
descriu el funcionament dels actes humans quan l’ambició és desmesurada. Malgrat això, dir 
que Paths of Glory és una pel·lícula sobre la perversió és quedar-nos curts. En realitat, Paths of 
Glory ofereix una cosmovisió de la ment humana. La història té lloc a França, el 1916. 
L’atac suïcida de l’Exèrcit francès contra les posicions alemanyes al turó de les formigues (Ant 
Hill), un punt estratègic de vital importància per al desenvolupament de la Primera Guerra 
Mundial, es converteix en un fracàs estrepitós. Per escarmentar les tropes amb un càstig 
exemplar, el general Mireau (George Macready), un dels principals responsables de l’atac i de 
la seva estrepitós fracàs, convoca un consell de guerra: tres soldats elegits a l’atzar pels seus 
superiors són acusats falsament de covardia davant l’enemic i s’enfronten a la pena de mort 
per afusellament. 

CONFERENCIA 
 
 
VIERNES 
19:30h 
24 marzo 

CAP A UN GOVERN MUNDIAL: ORDRE O MÉS CAOS? 
La humanitat s’està apropant a un llindar, a un punt d’inflexió en la seva evolució. Una pista 
ens la trobarem en la formació d’un govern mundial a curt o mitjà termini. Per tant, 
aprofitarem aquesta conferència per albirar com seran les passes i les accions que ens aniran 
conduint al llarg d’aquesta etapa tant interessant. 

 
3/3 DVD-FÓRUM 
 
DOMINGO 
18-21h 
26 marzo 

AMERICAN JESUS (Documental, 2012, 90min.) 
American Jesus es un documental que relata el auge del cristianismo no católico en Estados 
Unidos. A pesar de que parezca que nos coge lejos, el documental pone en evidencia aspectos 
curiosos de nuestra mente ilusoria. 
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JESÚS GABRIEL GUTIERREZ es Mentor literari. Escriptor. Astròleg 

Autor del llibre El gran tinglado de la felicidad (Ediciones Códice) i sis llibres més, 

redactor en www.elcineenlasombra.com  
Coordina el blog Observatorio de la Cronosfera 

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca)      93 450 1300      info@plural-21.org       www.plural-21.org 

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia               Bus: H8, 19, 20, 33, 34, H10, 45, 47, 50, 51, 62, 92, 117, 192, B24 

Que te queden ganas de volver a ver una película,  

ya dice mucho de ella 

Jesús Gabriel (2017) 

http://www.elcineenlasombra.com/
http://astromanager.blogspot.com.es/

