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Diumenge 18 d'abril de 2021

Cinema

"Sentimental"

Comèdia

Versió original (castellà)

Qualificació: no recomanada a menors de 16 anys

Any: 2020

Durada: 82 min

País: Espanya

Direcció: Cesc Gay

Repartiment: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan

Premis: Premi Goya 2020 a millor actor secundari, Premi Forqué 2020 a millor
actor i Premi Gaudí 2020 a millor actor de repartiment

Sinopsi: En Julio (Javier Cámara) i l’Ana (Griselda Siciliani) fa més de 15 anys que
estan junts. Formen una parella que ja no es mira ni es toca, i que ha fet del combat
diari l’essència de la seva relació. Aquesta nit, l’Ana ha convidat a casa els seus
veïns del pis de dalt, en Salva (Alberto Sanjuan) i la Laura (Belén Cuesta), una
parella més jove que ells, amable i simpàtica, però els “sorolls” de la qual s’han
convertit en una molèstia per al Julio i l’Ana... o potser en un estímul? Els veïns de
dalt els faran una proposta inusual i sorprenent que convertirà la vetllada en una
experiència excessiva i catàrtica per a tots quatre. Adaptació cinematogràfica de
l’obra de debut teatral de Cesc Gay, Els veïns de dalt.

CRÍTIQUES

“Els diàlegs i les situacions arriben a un nivell espurnejant, hi ha malícia i talent en
ells. (...) Sentimental es veu i s’escolta bé, em sembla divertida”.

Carlos Boyero: Diario El País

“Una cinta que sedueix amb paraules (...) Gay demostra de nou el seu mestratge en
la direcció d’actors, uns intèrprets que (...) li donen tot el sentit a cada paraula (...)
Un repartiment en estat de gràcia. (...)”.

Juan Pando: Fotogramas
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Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Club Cinema Castellar Vallès

Programa | Cinema a Castellar i diumenge d'estrena
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