
Cine e Termalismo

A CULTURA DA AUGA NOUTROS TEMPOS E CONTINENTES
O BALNEARIO DE BATTLE CREEK (martes 16, 20:30 h)

FICHA TÉCNICA

The Road to Wellville. EE.UU.,  1994. Cor,  120 min. Xénero: Comedia | 
Dirección e guión: Alan Parker | Produción: J&M Entertainment, Beacon | 
Fotografía:  Peter  Biziou |  Montaxe: Gerry  Hambling |  Música:  Rachel 
Portman | Intérpretes: Anthony Hopkins (Dr. Harvey Kellogg), Bridget Fonda 
(Eleanor Lightbody), Matthew Broderick (William Lightbody),  John Cusack 
(Charles Ossining), Dana Carvey (Goerge Kellogg), Michael Lerner (Goodloe)

SINOPSE.  1907. En Battle Creek (Michigan) está o famoso balneario que dirixe o doutor John Harvey Kellog,  
cirurxián, creador e defensor acérrimo da vida biolóxica. No luxoso balneario dáse cita a clase alta para pór os  
seus corpos en mans do doutor Kellog. E, segundo este, as condicións para conseguir un organismo inmaculado son: 
proscribir a carne, erradicar o sexo e practicar a hidroterapia.

NOTAS. Adaptación da novela homónima escrita por T. Coraghessan Boyle, unha sátira da preocupación das clases  
medias norteamericanas polo benestar e a súa fe nos supostos remedios milagreiros. Filmouse no emblemático ho-
tel balneario Mohonk Mountain House de New Paltz (Nova York), que forma parte do Rexistro Nacional de Lugares  
Históricos estadounidense. Aínda que no seu momento o filme recibiu certas críticas negativas polo seu humor es-
catolóxico, co paso do tempo converteuse nun título de culto, un pioneiro na mestura do material historiográfico  
coa comedia. A interpretación de Anthony Hopkins foi unha das máis celebradas do seu ano.

HAMAM, O BAÑO TURCO (mércores 17, 20:30 h)

FICHA TÉCNICA

Hamam,  il  bagno  turco. Italia,  1997.  Cor,  101  min.  Xénero:  Drama  | 
Dirección e guión: Ferzan Özpetek |  Produción: Sorpasso Film, Promete 
Film,  Asbrell  |  Fotografía:  Pasquale  Mari |  Montaxe: Mauro  Bonanni  | 
Música: Pivio  &  Aldo  De  Scalzi  | Intérpretes:  Alessandro  Gassman 
(Franceso),  Halil  Ergün (Osman),  Francesca D'Aloja  (Marta),  Carlo Cecchi 
(Oscar), Serif Sezer (Perran), Mehmet Gunsur (Mehmet)

SINOPSE. Un italiano recibe en herdanza un vello baño turco (un hamam), situado en Istambul. A propietaria era 
unha tía súa que emigrara a Turquía moitos anos antes. O home trasládase a Istambul coa intención de arranxar os 
papeis e vender o inmoble canto antes. Alí alóxase en casa dos antigos empregados da súa tía, un matrimonio cun  
fillo e unha filla. 

NOTAS. Ópera prima de Ferzan Özpetek, director que destacaría polo tratamento da temática gai na súa cinema-
tografía. Presentouse na Quincena dos Realizadores do 50º Festival de Cannes, e levou o Premio do Público da Mos-
tra de Valencia. A tese do cineasta versa sobre as poderosas transformacións que poden provocar na xente certos 
lugares especiais coma un hamam tradicional. Özpetek tamén reflicte no subtexto o seu propio conflicto iden-
titario para amosar a simbiose das súas dúas culturas e formas de ver a vida: a de orixe (turca) e a de adopción  
(italiana, onde reside desde 1977).

A DUCHA (xoves 18, 20:30 h)

FICHA TÉCNICA

Xizao. China, 1999. Cor, 92 min. Xénero: Comedia dramática | Dirección e 
guión: Zhang  Yang  |  Produción: Peter  Loehr|  Fotografía:  Zhang  Jian | 
Montaxe: Yang Hongyu | Música: Ye Xiao Gang | Intérpretes: Zhu Xu (Liu), 
Pu Cunxin (Da Ming), Jiang Wu (Er Ming), He Bing (He Zeng), Li Ding (Lin)

SINOPSE. Abandonado polo seu fillo maior Da Ming, que marchou de Pequín na procura de fortuna, o señor Liu 
continúa aferrado ao seu traballo como propietario duns baños públicos, a súa vocación de toda a vida. Ademais 
debe coidar do seu outro fillo Er Ming, que sofre un atraso mental. Da Ming crendo que o seu pai morreu, regresa a 
Pequín para descubrir a maxia dos baños públicos.

NOTAS. O segundo filme de Yang foi multipremiado no seu ano: Cuncha de Prata á Mellor Dirección en San Sebas-
tián, Premio do Público en Rotterdam e Premio FIPRESCI en Toronto. Esta adaptación da parábola do fillo pródigo  
ten especial valor por ser testemuño das tensións que supuxo a entrada do capitalismo en China, e como daquela 
as veciñanzas tradicionais de Pequín cos seus costumes eran vistas como obstáculos para o progreso. A auga xoga 
distintos papeis no filme, incluíndo o de suavizador para un aspirante a cantante de ópera, e os baños converténse  
nun refuxio para varios anciáns, onde curan o corpo e alma.
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