
                       
 

 
 
 

Nota de Imprensa 
  

 

David Trueba é destaque no Santander Cultural em maio   
 
 
 Porto Alegre, maio de 2007 – Integrando as comemorações dos 150 anos do Grupo 
Santander, o  Santander Cultural traz ao Brasil o roteirista e diretor espanhol David Trueba. Pela 
primeira vez em Porto Alegre, o cineasta e escritor espanhol, intelectual de destaque nas áreas de 
cinema, TV, literatura, jornalismo, vem acompanhar uma extensa programação. De 20 a 25 de 
maio, uma Mostra Especial que reúne cinco longas-metragens dirigidos por ele, duas Sessões 
Comentadas e uma Aula Magna sobre a prática do roteiro cinematográfico são as atrações.  
 A vinda de David Trueba (Madrid, 1969) é a segunda ação internacional do Cine Santander 
Cultural, idealizada  e organizada pelo Santander Cultural, com o apoio do Instituto Cervantes. Em 
agosto de 2003, para marcar os dois anos de atividades na área do cinema, foi realizada a Mostra 
Cinema Espanhol Contemporâneo em Intercâmbio, com quatro filmes inéditos e a vinda do diretor 
Víctor García León.  
 No currículo, Trueba inicia com estudos em jornalismo na Universidad Complutense de 
Madrid e roteiro de cinema no American Film Institute de Los Angeles. Rodou alguns clipes entre 
eles a versão de Albert Pla de "El lao más bestia de la vida" que recebeu em 1996 o prêmio de 
melhor videoclipe do Festival de Vitoria. Trabalhou em televisão, onde foi co-diretor de "El peor 
programa de la semana" (1993-1994).  Como ator, Trueba participa dos filmes Suspiros de 
España (y Portugal) (1995), Airbag (1997), Adiós con el corazón (2000), Más pena que gloria 
(2001) e El elefante del rey (2003). Articulista no suplemento dominical de El Mundo entre 1997 e 
1998, desde 2000 escreve uma página aos domingos em El Periódico de Catalunya sob o título de 
Artículos de ocasión. Seus artigos na imprensa estão reunidos em dois livros, Artículos de ocasión 
(Xordica, 1998) e Tragarse la lengua y otros artículos de ocasión (Ediciones B, 2003). Publicou 
duas novelas - Abierto toda la noche (1995) e Cuatro amigos (1999) - ambas pela editora 
Anagrama. Seus roteiros também estão publicados na Espanha. 
 Como roteirista e diretor de cinema, em dez anos assinou cinco longas, todos presentes na 
Mostra Especial David Trueba. La buena vida, 1996, Obra maestra, 2000, Soldados de 
Salamina, 2000. Trueba estará presente para Sessões Comentadas dos filmes Bienvenido a 
casa, dia 20 de maio, às 19h00,  e La silla de Fernando, dia 22 de maio, às 19h00, ambos de 
2006.  
 

Dia 21 de maio, segunda-feira, 20h00, no Átrio do Santander Cultural,  
David Trueba ministra Aula Magna sobre roteiro de cinema.  

A entrada é franca e as inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico 
 poart01@prservicos.com.br, a partir de 14 de maio. Informações pelo telefone 51- 3278-5500  

 
 
DAVID TRUEBA - FILMES INÉDITOS EM PORTO ALEGRE 
RARAS E ÚNICAS EXIBIÇÕES EM DVD 
 
20 de maio - domingo 
15h00  La silla de Fernando  D. Trueba, Luis Alegre 
17h00  Soldados de Salamina  David Trueba 
19h00  Bienvenido a casa  David Trueba Sessão Comentada com David Trueba  
 
21 de maio – segunda-feira 



14h30  Bienvenido a casa  David Trueba 
16h30  Soldados de Salamina  David Trueba 
19h00  Obra maestra  David Trueba 
 
22 de maio – terça-feira 
15h00  Soldados de Salamina  David Trueba 
17h00  La  buena vida  David Trueba 
19h00  La silla de Fernando  D. Trueba, Luis Alegre Sessão Comentada com David 
Trueba 
 
23 de maio – quarta-feira 
14h30  Obra maestra  David Trueba 
16h30  Bienvenido a casa  David Trueba 
19h00  La  buena vida  David Trueba 
 
24 de maio – quinta-feira 
14h30  Bienvenido a casa  David Trueba 
17h00  Obra maestra  David Trueba  
19h00  Soldados de Salamina  David Trueba 
 
25 de maio – sexta-feira  
15h00  La  buena vida  David Trueba 
17h00  La silla de Fernando  D. Trueba, Luis Alegre 
19h00  Soldados de Salamina  David Trueba 
 

LA SILLA DE FERNANDO 
David Trueba e Luis Alegre, Espanha, 2006, 35 mm, cor, 85 min 
Qualquer um pode apreciar a decisiva contribuição de Fernando Fernán-Gómez como ator, 
escritor e diretor (Lima, Peru, 28 ago 1921). No entanto, só alguns poucos privilegiados conhecem 
até que ponto Fernando, sentado em uma cadeira, é capaz de transformar uma conversa em algo 
mais do que uma conversa. Esse filme busca que esses privilegiados não sejam tão poucos. 
Goya 2006: indicado melhor documentário. 

BIENVENIDO A CASA 
David Trueba, Espanha, 2006, 35 mm, cor, 118 min 
Samuel é um jovem fotógrafo que chega a Madrid para instalar-se e viver com sua namorada, 
Eva. Encontra trabalho como fotógrafo em uma revista e seus novos companheiros logo formam 
uma espécie de família pouco convencional. Mas tudo se transforma quando Eva confessa estar 
esperando um filho. 
Málaga 2006: direção. Goya 2006: indicado canção original ("Bienvenido a casa") 

SOLDADOS DE SALAMINA 
David Trueba, Espanha, 2003, 35 mm, pb-cor, 119 min 
Lola Sánchez, uma jovem escritora bem sucedida que perdeu a inspiração, trabalha como 
professora e jornalista. Ela aceita a tarefa de investigar a história real de um pouco conhecido 
escritor fascista, que ela descobre ter sido fuzilado no final da Guerra Civil Espanhola. Lola vai 
gradualmente juntando os pedaços da história, cheia de contradições e personagens enigmáticos, 
numa busca que deixa de ser apenas pela verdade, mas também uma busca por si própria.  
Copenhagen 2003: roteiro. Goya 2003: fotografia + 7 indicações. Sant Jordi 2003: ator espanhol 
(Dalmau). Turia 2003: melhor filme espanhol + atriz (Gil). Cannes 2003 - Un Certain Regard: 
seleção oficial. 

OBRA MAESTRA 
David Trueba, Espanha, 2000, 35 mm, cor, 115 min 



Dois cinéfilos raptam uma atriz famosa, porém decadente, e forçam-na a atuar no pequeno filme 
que estão fazendo com uma câmera 8 mm. 
Goya 2000: indicado ator coadjuvante (Cuenca) + ator revelação (Carbonell) + efeitos especiais. 

LA  BUENA VIDA  
David Trueba, Espanha-França, 1996, 35 mm, cor, 107 min 
A vida de um garoto de 14 anos, Tristan, que tenta lidar com questões como a perda da 
virgindade e o sonho de ser escritor, mas é supreendido com a morte dos pais em um acidente de 
carro. A partir daí, ele está por conta própria, em controle do seu destino, ou ao menos é o que ele 
acredita. 
Goya 1996: ator coadjuvante (Cuenca) + 3 indicações. Sant Jordi 1996: ator espanhol (Cuenca). 
Karlovy Vary 1997: prêmio especial do júri. Cannes 1997 - Quinzena dos Realizadores: seleção 
oficial. 
 
Valor dos ingressos: R$ 2,00 – MAIO ESPECIAL  
Funcionários do Santander Banespa têm entrada gratuita nos dias de programação 
regular (ingressos limitados).  
Ingressos antecipados para qualquer dia do mês  
Agendamento de grupos para programação regular ou horários especiais com  
possibilidade de transporte gratuito. Telefone:  51 3287.5940 
93 lugares – Dolby Digital - Ar-condicionado 
Acesso para portadores de necessidades especiais 

Cine Santander Cultural - Rua Sete de Setembro, 1028  Subsolo 

 
 
Sobre o Santander no Brasil 

O Santander tem ativos totais de R$ 107,2 bilhões, R$ 114,8 bilhões de captações totais, 
que inclui recursos de terceiros administrados - R$ 31,7 bilhões em depósitos e R$ 41,3 bilhões 
em fundos de investimentos -, e 7,4 milhões de clientes. Com uma rede de mais dois mil pontos-
de-venda, entre agências e postos de atendimento, é o quarto maior banco privado do País em 
ativos e o primeiro banco estrangeiro. 
 
Grupo Santander no mundo 

O Santander (SAN.MC, STD.N) é o primeiro da Europa do Euro por capitalização em bolsa 
e o sétimo do mundo em lucro. Fundado em 1857, tem € 833 bilhões em ativos, administra 
€ 1 trilhão em fundos, tem mais de 67 milhões de clientes, 10,8 mil agências e está presente 
em 40 países. É o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma 
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no 
Reino Unido, por meio do Abbey National, assim como em Portugal. É líder em financiamento ao 
consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, com presença na Alemanha, Itália, 
Espanha e outros nove países europeus. Em 2006, registrou lucro líquido de € 7,59 bilhões, 22% 
a mais do que o ano anterior. 

Na América Latina, o Grupo Santander é a franquia bancária líder, administrando volumes 
de negócio de aproximadamente US$ 250 bilhões (créditos, depósitos e fundos de investimento e 
de pensão) por meio de 4,3 mil agências. Em 2006, o Santander teve lucro líquido de US$ 2,86 
bilhões na região, volume 29% superior ao apresentado em 2005. 
 
Santander  
Relações com a Imprensa 
Tel. 51 3287-5721 / 5523 /5582  E-mail: imprensasul@santanderbanespa.com.br 

 
 

 
 

 
 


