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Diumenge 7 de març de 2021

Cinema

"Akelarre"

L’acte inclou la representació Jutjades per ser dones. Ja passava fa 400 anys a
Castellar, a càrrec de l’Esbart Teatral, sobre el procés a les bruixes de Castellar del
Vallès.

Amb la participació via Zoom de la muntadora castellarenca Teresa Font.

Presentació a càrrec de Marina Antúnez.

Drama

Versió original (castellà i basc)

Qualificació: recomanada per a majors de 12 anys

Any: 2020

Durada: 90 min

País: Espanya

Direcció: Pablo Agüero

Repartiment: Amaia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego, Jone Laspiur,
Daniel Chamorro, Iñigo de la Iglesia, Yune Nogueiras, Asier Oruesagasti, Elena
Uriz, Garazi Urkola, Irati Saez de Urabain, Lorea Ibarra

Sinopsi: País Basc, 1609. Els homes de la regió han anat a la mar. Ana participa en
una festa al bosc amb altres noies del poble. El jutge Rostegui, encomanat pe Rei
per purificar la regió, les fa arrestar i les acusa de bruixeria. Decideix fer el que
sigui necessari per a què confessin tot el que saben sobre l’akelarre, una cerimònia
màgica durant la qual suposadament el Diable inicia les seves servidores i s’aparella
amb elles.

 

CRÍTIQUES

“Potentíssim al·legat contra el pensament únic (...) Akelarre està replet d’encerts (...)
un càsting impecable (...) una banda sonora que és una veritable joia”.

Carlos Loureda: Fotogramas
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“Un conte de terror delirant, connectat estèticament a les últimes aportacions al
gènere, en què el més pertorbador és sempre l’horror quotidià. Una tragèdia tan real
que espanta”.

Roger Salvans: Fotogramas

Horari | 18:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb la col·laboració de l'Esbart Teatral de Castellar, Les
Carnera i el Club Cinema Castellar Vallès

Programa | Cinema a Castellar, dia Internacional de les Dones 2021 - Edició 2021 i
sessions de cinefòrum
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