
5, 12, 19 i 26 
 d’abril  

de 2016 

Totes les projeccions  
a l’auditori del  

Centre de Cultura  
Sa Nostra  

a les 19.30 h

Entrada gratuïta
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MÉS INFORMACIÓ
Arxiu del So i de la Imatge. Tel. 971 219 560
www.conselldemallorca.net/ASIM

         Arxiu del So i de la Imatge

Amb motiu del setè centenari de la 

mort de Ramon Llull (1232-1316), el 

Departament de Cultura, Patrimoni 

i Esports –mitjançant l’Arxiu del So 

i de la Imatge– organitza un cicle 

de pel·lícules que tracta de reflectir 

l’època convulsa que envoltà un 

personatge cabdal en la cultura 

occidental, des d’un punt de vista 

històric. 

Era una cruïlla de la civilització, un 

món trasbalsat per idees oposades 

i conflictes bèl·lics, en què 

també apareixien els conceptes 

d’enteniment i pau entre els éssers 

humans a la recerca de la veritat 

fugissera.

L’Arxiu del So i de la Imatge (ASIM) depèn de la Secció 
d’Arxius i Patrimoni Documental de la Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
i és un arxiu especialitzat en cinema, fotografia, música 
i història oral, relacionats amb la nostra illa, de lliure 
accés per a tots els ciutadans. (1232-1316)

Cicle de cinema: El temps 
de Ramon Llull

 



5 abril  Francisco, juglar de dios  
(Francesco, giullare di Dio, 1950) 

direcció: Roberto Rossellini
guió: Federico Fellini, Félix Morlión, Antonio Lisandrini 
Fotografia: Otello Martelli
Música: Renzo Rossellini
Producció: Cineriz, Rizzoli Film
durada: 85 minuts.  DVD VOSE
repartiment: Nazario Gerardi (Sant Francesc), Arabella 
Lemaitre (Santa Clara), Aldo Fabrizi (Nicolaio, tirà de Viterbo), 
Severino Pisacane (Fra Ginapro), Gianfranco Bellini (narrador)
argument: diversos episodis de la vida de Sant Francesc 
d’Asís. Francesc va entendre la pobresa en un sentit 
estrictament evangèlic: ell no tenia absolutament res. 
Estimava per damunt de tot la creació de Déu, d’aquí venia 
el seu amor a la natura.
Presentació del cicle: Pere  Fullana, historiador i lul·lista
 
12 abril  aleksandr nevsky (1938)

direcció: Sergei M. Eisenstein
guió: Sergei M. Eisenstein, Pyotr Pavlenko
Fotografia: Eduard Tisse

Música: Sergei Prokofiev
Producció: Mosfilm
durada: 112 minuts.  DVD VOSE
repartiment: Nikolay Cherkasov (Aleksandr Nevsky), Nikolai 
Okhlopkov (Vasili Buslai), Andrei Abrikosov (Gavrilo Oleksich), 
Dmitriy Orlov (Ignat, l’armer), Vasili Novikov (Pavsha, governador de 
Pskov), Varvara Massalitinova (Amelfa Timoferevna, mare de Buslai), 
Valentina Ivashova (Olga Danilovna, noia de Novgorod), Aleksandra 
Danilova (Vasilisa, noia de Pskov), Vladimir Yershov (Von Balk, gran 
mestre de l’Ordre Teutònica), Ivan Lagutin (Anani, un monjo), Lev 
Fenin (arquebisbe), Naum Rogozhin (el monjo de la caputxa negra)
argument: relat èpic sobre el príncep rus Aleksandr Nevsky, que 
defensà victoriosament el nord de Rússia de l’atac dels cavallers 
teutons: la batalla tingué lloc sobre la superfície gelada del llac 
Peipus. També va haver de defensar Rússia de la invasió mongol 
capitanejada per Genguis Khan. 
 
19 abril  el noMbre de la rosa (Der Name der Rose, 1986)  

direcció: Jean-Jacques Annaud
guió: Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin, Alain Godard 
segons la novel·la d’Umberto Eco
Fotografia: Tonino Delli Colli
Música: James Horner
Producció: Neue Constantin Film, Cristaldifilm, Les Films Ariane, 
ZDF, France 3 Cinéma, RAI
repartiment: Sean Connery (William de Baskerville), Christian 
Slater (Adso de Melk), F. Murray Abraham (Bernardo Gui),  Helmut 
Qualtinger (Remigio da Varagine), Elya Baskin (Severinus), Michael 
Lonsdale (l’abat), Volker Prechtel (Malachia), Feodor Chaliapin Jr. 
(Jorge de Burgos), William Hickey (Ubertino da Casale), Urs Althaus 
(Venantius), Valentina Vargas (la noia), Ron Perlman (Salvatore), 
Leopoldo Trieste (Michele da Cesena), Peter Berling (Jean d’Anneaux)

argument: fra Guillem de Baskerville, monjo franciscà i antic 
inquisidor, i el seu inseparable deixeble, el novici Adso de 
Melk, visiten una abadia benedictina situada al nord d’Itàlia 
per aclarir la mort del jove miniaturista Adelmo d’Otranto. 
Durant la seva estada se succeeixen les desaparicions i morts 
misterioses de diversos monjos.   
 
26 abril  bab’aziz, el sabio suFí  
(Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme, 2005)

direcció: Nacer Khemir
guió: Nacer Khemir, Tonino Guerra
Fotografia: Mahmoud Kalari
Música: Armand Amar
Producció: Behnegar, Farabi Cinema Foundation, Hannibal 
Films, Inforg Stúdio, Les Films du Requin, Pegasos Film, 
Zephyr Films
repartiment: Parviz Shahinkhou (Bab’Aziz), Maryam Hamid 
(Ishtar), Golshifteh Farahani (Nour), Mohamed Graïaa 
(Osman), Hossein Panahi (dervix vermell), Nessim Khaloul 
(Zaid), Hessam Hassanipour (Hassan), Hamed Hassanipour 
(Hossein), Morteza Zare (Ramadan), Mohsen Ghazi Moradi 
(intendent), Ali Agshar Nejat (el genet), Kaveh Khodashenas 
(príncep), Jahan Souz Fouladi (vell príncep dervix), 
Abdelmajid Lakhal (cal·lígraf), Razi Amiri (el contrabandista)
argument: la jove Ishtar i Bab Aziz, el seu avi cec, caminen 
pel desert. El seu destí es la reunió de dervixs que té lloc una 
vegada cada trenta anys. Per trobar el lloc s’ha de tenir fe i 
saber escoltar el silenci infinit del desert. En el seu viatge pel 
desert es troben tres personatges: Osman, Zaid i un príncep 
amb les seves particulars històries i esperances.
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