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Diumenge 4 de març de 2018

Cinema

"La librería"

Any: 2017

Durada: 115 min

País: Catalunya - Espanya

Gènere: Drama

Directora: Isabel Coixet

Intèrprets: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey, James
Lance, Harvey Bennett, Michael Fitzgerald, Jorge Suquet, Hunter Tremayne,
Frances Barber, Gary Piquer, Lucy Tillett, Nigel O'Neill, Toby Gibson, Charlotte
Vega, Nick Devlin

Premis: Goya a la millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat, premi
Gaudí a la millor direcció artística i a la millor música original

VO subtitulada

Sinopsi: Anglaterra, 1959. Florence Green és una dona alegre i resoltament
decidida a dur a terme el somni que ella i el seu marit, mort recentment, van
concebre: obrir una llibreria preciosa en un poble de la costa de Suffolk. Per això,
demana un préstec i compra Old House, una magnífica i cèntrica casa ideal per obrir
la llibreria al soterrani i viure feliç al pis de dalt. Aviat aprendrà que no tots al poble
estan contents amb la seva idea. I és que s’ha interposat sense saber-ho als plans de
Mrs. Gamart, la cacic local. Basada en la novel·la de Penelope Fidgerald.

La directora: Isabel Coixet

Nascuda a Sant Adrià del Besòs (Barcelona, 1960). Llicenciada en Història de l’Art
per la Universitat de Barcelona, l’amor al cinema la va dur a col·laborar amb la
revista Fotogramas com a entrevistadora. Després va passar al camp de la publicitat.
A la gran pantalla, va debutar com a directora i guionista amb Demasiado viejo para
morir joven (1989), amb la qual va obtenir una candidatura al Goya a la millor
direcció novell. El reconeixement del públic i la crítica li van arribar amb la segona
obra, Cosas que nunca te dije (1996). Després va venir A los que aman (1998) i cinc
anys més tard el drama intimista Mi vida sin mí (2003), seguit de La vida secreta de
las palabras (2005), Invisibles (2007), Elegy (2008), Mapa de los sonidos de Tokio
(2009), Ayer no termina nunca (2013) o Nadie quiere la noche (2015).

file:///


Horari | 21:00

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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