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Demà s’inicia el Cinèforum “Corrupció de pel·lícula. Una 

retrospectiva al cinema espanyol” que organitza l’Oficina 

Antifrau 
 

 

La primera sessió del cicle projectarà  La 
escopeta nacional de Garcia Berlanga  
 

El cicle, que és la segona edició que organitza 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, es compon de tres 

pel·lícules que es projectaran els divendres, del 15 

al 29 de novembre, a les 18h. a la Sala d’Actes del 

Palau Macaya. Cada projecció anirà acompanyada 

d’un col·loqui dirigit per una persona experta en el 

contingut i una altra en el món del cinema  

 

El Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” acollirà 

el cicle de projeccions i debats “Corrupció de 

pel·lícula. Una retrospectiva al cinema espanyol”. 

Un cinefòrum que vol reflexionar sobre les 

peculiaritats de la corrupció política a l’Estat 

espanyol, des de les acaballes del franquisme fins 

als nostres dies, i que té com a objectiu analitzar 

quines en són les arrels i les claus per superar-la 
 

 

 
Premsa 
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PROGRAMACIÓ 

Divendres 15 de novembre de 2019, a les 18h  

La escopeta nacional de Luis Garcia Berlanga. 1978. 

1h 35 minuts. 

Repartiment: José Sazatornil,  Luis Escobar,  

Antonio Ferrandis,  José Luis López Vázquez, Rafael 

Alonso,  Agustín González,  Mónica Randall,  Laly 

Soldevila,  Félix Rotaeta, Amparo Soler Leal,  Luis 

Ciges,  Chus Lampreave,  Bárbara Rey,  Luis Politti. 

 

Sinopsi 

Un fabricant català de porters electrònics viatja a Madrid, acompanyat de 

la seva amant, per assistir a una cacera que ell mateix ha organitzat. El 

que pretén és relacionar-se amb l’alta societat espanyola per promocionar 

el seu negoci. A la finca del marquès de Leguineche coneix diversos 

personatges i viu multitud de situacions tan absurdes com delirants.   

 

Col·loqui a càrrec de: 

 

Gemma Rubí, historiadora, experta en corrupció política i caciquisme a 

l’Espanya contemporània.  

Octavi Martí, periodista, crític, realitzador i programador de cinema. 

Director adjunt de la Filmoteca de Catalunya. 

Dinamitza: Lourdes Parramon, cap d’Àrea de Relacions Institucionals, 

Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

 

Es tractarà sobre com el poder econòmic busca influir indegudament en la 

presa de decisions públiques i com intervenen els diversos actors en els 

cercles de poder. S’analitzaran els espais informals de presa de decisions, 

les seves característiques i la seva evolució. 

Divendres 22 de novembre de 2019, a les 18h 

 
El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez. 

2016. 2h 3 minuts. 

Repartiment: Eduard Fernández,  José Coronado,  

Carlos Santos,  Marta Etura,  Luis Callejo, Emilio 

Gutiérrez Caba,  Tomás del Estal,  Israel Elejalde,  

Pedro Casablanc, Enric Benavent,  Christian 

Stamm,  Philippe Rebbot,  Alba Galocha,  Jimmy 

Shaw, Craig Stevenson,  Miguel García Borda,  

Santiago Molero,  Rafael Sandoval, Ramón 
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Rados,  Mireia Portas,  Jöns Pappila,  Ricardo Reguera. 

 

Sinopsi 

La història real narra les peripècies de l’agent secret Francisco Paesa 

(Eduard Fernández), implicat des de l’operació SOKOA contra ETA fins als 

casos d’extorsió en plena crisi dels GAL o la imbricada fugida de Luis 

Roldán, ex director general de la Guàrdia Civil. 
 

Col·loqui a càrrec de:  

 

Elena Costas, economista i analista de polítiques públiques especialment 

vinculades al fenomen de la corrupció.  

David Vidal, periodista i guionista (Premi Gaudí). Comissari de l’exposició 

Corrupció! La revolta ètica, actualment en exhibició al Palau Robert. 

Dinamitza: Manel Díaz, director d’Anàlisi i Investigacions de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya. 

 

Ens capbussarem en el rerefons del poder, les anomenades clavegueres, 

que actuen a l’ombra dels poders legítims. Apuntarem les seves connexions 

amb la corrupció institucional de la mà de personatges extrems que ens 

situen davant contradiccions estructurals.   

Divendres 29 de novembre de 2019, a les 18h 

 
El Reino de Rodrigo Sorogoyen. 2019. 2h 12 

minuts. 7 premis Goya. 

Repartiment: Antonio de la Torre,  Josep Maria 

Pou,  Nacho Fresneda,  Ana Wagener, Mónica 

López,  Bárbara Lennie,  Luis Zahera,  

Francisco Reyes II,  María de Nati, Paco 

Revilla,  Sonia Almarcha,  David Lorente,  

Andrés Lima,  Óscar de la Fuente, Laia 

Manzanares,  Max Marieges. 

 

Sinopsi 

La trama relata la caiguda en desgràcia d’un 

alt càrrec autonòmic (Antonio de la Torre), traït pels amics i companys d’un 

partit corrupte. Una mostra de com els reis cauen, però els regnes 

perduren, en un sistema corcat. 

Col·loqui a càrrec de:  

 

Jordi Muñoz, politòleg expert en comportament polític, autor de La 

construcción política de la identidad española. ¿Del nacionalcatolicismo al 

patriotismo democrático?.  

Anna Petrus, cineasta en el camp del cinema documental, experimental i 

de ficció (seleccionada i premiada a Canes, Sitges, Gijón i Mont-real), 

crítica de cinema. 

Dinamitza: Joan Xirau, director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

 

El cicle es tanca amb una mirada al sistema de partits, a les seves antenes 

en diversos poders i institucions i  a les arrels profundes d’un sistema que 

es mou, en ocasions, amb unes dinàmiques depredadores. També veurem 
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quins correctius tenim en democràcia per equilibrar estabilitat i 

governabilitat, que demanen partits forts, amb representativitat, que 

demana democràcia interna i contrapesos efectius. 

 

Per a més informació podeu visitar la nostra web: 

 

https://www.antifrau.cat/ca/node/2673 

 

 

 

Dia: Divendres, 15 de novembre de 2019    

Hora: 18.00 h 

Lloc: Palau Macaya.  

Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona 

Acte: Primera sessió del cinefòrum “Corrupció de pel·lícula. Una 

retrospectiva al cinema espanyol” amb la projecció de La escopeta 

nacional de Luis Garcia Berlanga i posterior col·loqui amb Gemma Rubí, 

historiadora, i Octavi Martí, periodista. 
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