L'actriu Marta Nieto, en un fotograma de "Madre".
Divendres 2 d'octubre
Cinema

"Madre"
Cicle Gaudí
Drama. Intriga
Versió francès i castellà (subtítols en català)
Any: 2019
Durada: 129 min
País: Espanya
Direcció: Rodrigo Sorogoyen
Repartiment: Marta Nieto, Jules Porier, Àlex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot, Raúl Prieto, Álvaro
Balas, Blanca Apilánez
Premis: Millor actriu (Marta Nieto) als Premis Forqué i als Festival de Sevilla
Sinopsi: Elena rep una trucada d'Iván, el seu fill de 6 anys, que li diu que està perdut en una platja de França i
que no troba el seu pare. Aquestes paraules desesperades del seu fill van ser l'últim que va saber-ne d'ell. Deu
anys més tard, Elena viu a la mateixa platja en què va desaparèixer el seu fill, treballa d'encarregada en un
restaurant i està començant a sortir del túnel fosc on porta ancorada tant temps. La seva vida s'agita de nou quan
coneix casualment Jean, un adolescent francès que li recorda el seu fill. Entre ells sorgeix una connexió forta que
acabarà portant el caos i la desconfiança al seu voltant.
Rodrigo Sorogoyen dirigeix aquest thriller amb marcat pols psicològic basat en el curtmetratge homònim nominat
a l'Oscar l'any 2019.
CRÍTIQUES
“Misteriosa, pertorbadora i, per moments, descoratjadora, Madre no seria el que és, una pel·lícula imperfecta més
que bona i audaç, sense el treball superb de Marta Nieto”.
Javier Ocaña: Diario El País
“El llargmetratge de Rodrigo Sorogoyen més madur i interessant de la seva filmografia fins avui (...) Marta Nieto
ens regala una de les millors interpretacions de l'any (...)”.

Andrea G. Bermejo: Cinemanía
Horari | 21:00
Preu | general, 4,5 €; entrada carnet jove i socis L'Aula, 3 €; Club Vanguardia, 2x1; majors de 65 anys i cupó
descompte Movi-Cine, 4 €; socis CCCV, gratuït
Destinataris | Públic general
Organitza | Club Cinema Castellar Vallès, amb el suport de l'Ajuntament
Programa | Cinema a Castellar
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