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Diumenge 16 de gener de 2022

Cinema

"La hija"

Diumenge d’Estrena

Thriller. Drama

Versió original (castellà)

Qualificació: no recomanada per menors de 16 anys

Any: 2021

Durada: 122 min

País: Espanya

Direcció: Manuel Martín Cuenca

Repartiment: Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz, Irene Virgüez, Sofian El
Benaissati, Juan Carlos Villanueva, María Morales

Premis (2021): Nominada a millor director i millor actor als Premis Goya i
nominada a millor música als Premis Feroz

Sinopsi:

La Irene té 15 anys i viu en un centre de menors infractors. S’acaba de quedar
embarassada i està decidida a canviar de vida gràcies al Javier, un dels educadors
del centre. El Javier li ofereix que visqui amb ell i la seva dona, l’Adela, a la casa
que tenen en un paratge aïllat i agrest de la serra perquè pugui dur a bon terme
l’embaràs. L’única condició a canvi és que accepti entregar-los el bebè que du a les
entranyes. Aquest pacte es pot veure compromès quan la Irene comenci a sentir com
a seva la vida que porta al seu interior.

CRÍTIQUES

"Inquietant i dura (...) M’entreté durant el seu metratge i la part final excel·lent em
provoca por (...) La trama té clima (...) I és d’agrair l’angoixa i l’enigma que plasma
en Martín Cuenca".

Carlos Boyero: Diario El País

"Thriller de cocció lenta en què el director demostra el seu domini de la posada en
escena i la seva capacitat per crear atmosferes incòmodes".
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Beatriz Martínez: Diario El Periódico

 

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Cinema a Castellar i diumenge d'estrena
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