Fotograma de la pel·lícula.
Divendres 15 de març
Cinema

"Entre dos aguas"
Cicle Gaudí
Any: 2018
Durada: 136 min
País: Catalunya - Espanya
Gènere: Documental
Direcció: Isaki Lacuesta
Repartiment: Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero, Rocío Rendón, Yolanda Carmona, Lorrein
Galea, Manuel González del Tanago
Premis (2018): Concha de Oro – millor pel·lícula al Festival de San Sebastián, 7 premis Gaudí (entre ells millor
pel·lícula en llengua no catalana, direcció i actor protagonista), millor pel·lícula i actor al Festival Mar de Plata,
premi especial als Premis Feroz
VO (castellà)
Sinopsi: Isra i Cheíto són germans: Isra està empresonat per narcotràfic i Cheíto enrolat a la Marina. Quan Isra
surt de la presó i Cheíto acaba una llarga missió que l’ha dut a Somàlia i les Seychelles, ambdós tornen a l’illa de
San Fernando. El retrobament dels germans renovarà el record de la mort violenta del seu pare quan eren nens.
Han passat dotze anys des de La leyenda del tiempo, la primer pel·lícula d’Isaki Lacuesta amb els germans Isra i
Cheíto. Ara Isra té 26 anys i torna a San Fernando per intentar recuperar la seva dona i les seves tres filles. Però
serà possible per a Isra sobreviure de forma legal al lloc amb més atur d’Espanya?
El director: Isaki Lacuesta
Isaki Lacuesta és director de nou llargmetratges. El seu treball anterior a Entre dos aguas, La propera pell,
codirigida amb Isa Campo, va ser elogiada per la crítica i el públic. Les seves pel·lícules s’han projectat a festival
d’arreu del món i a centres artístics tan prestigiosos com el MOMA de Nova York , la National Gallery de
Washington, el Lincoln Center i l’Anthology Film Archives de Nova York. Ha realitzat també diversos
curtmetratges i instal·lacions per a exposicions, i ha escrit diversos guions de llargmetratge (Premi Goya al millor
documental per Garbo). Compagina el cinema amb la docència i amb la col·laboració en diversos mitjans escrits,
en què escriu articles sobre cinema, música i literatura. Enguany, el Centre Pompidou farà una retrospectiva
completa de tota l’obra de Lacuesta, que també inclourà la seva darrera pel·lícula, Entre dos aguas.
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