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Dissabte 3 de març de 2018

Cinema

"La casa junto al mar"

Any: 2017

Durada: 107 min

País: França

Gènere: Drama

Director: Robert Guédiguian

Intèrprets: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques
Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Yann Tregouët, Geneviève Mnich,
Fred Ulysse, Diouc Koma

Estrena a l’Estat espanyol

VO subtitulada

Sinopsi: En una petita cala prop de Marsella, Angèle, Joseph i Armand tornen a la
casa que va construir el seu pare. Angèle és actriu i viu a París. Joseph està
enamorat d’una noia molt més jove que ell. Armand és l’únic que es va quedar a
Marsella per portar el petit restaurant familiar. És el moment de descobrir què ha
quedat dels ideals que els va transmetre el seu progenitor, del món fraternal que va
construir en aquest indret màgic entorn a un restaurant per a obrers. Però l’arribada
d’una pastera a una cala veïna farà que les seves reflexions adoptin un altre rumb.

El director: Robert Guédiguian

Robert Guédiguian va néixer el 3 de desembre de 1953 en un barri comunista de
Marsella. L’entorn on va viure d’infant i adolescent el va marcar tant com per
quedar reflectit en les seves pel·lícules. Al seu cinema retrata els intel·lectuals i els
artistes. Va estudiar a la Universitat de París als anys 70. L’èxit li va arribar el 1997
amb Marius et Jeannette. A partir de llavors, el guionista, realitzador i productor
s’embarca en una carrera d’una vintena de pel·lícules, entre les quals destaquen,
com a director, De todo corazón (1998), La ciudad está tranquila (2001), Marie-Jo
y sus dos amores (2002), que es va projectar al BRAM! 2010, o Las nieves del
Kilimanjaro (2011).

Horari | 17:00
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Preu | 5 € (gratuït amb abonament del BRAM!)

Destinataris | Públic general

Organitza | Comissió BRAM!

Programa | BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2018, entrades i abonaments i
secció oficial
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