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Diumenge 16 de maig de 2021

Cinema

"La vampira de Barcelona"

Cicle Gaudí

Drama. Thriller

Versió original (català)

Qualificació: no recomanada a menors de 18 anys

Any: 2020

Durada: 106 min

País: Espanya

Direcció: Lluís Danés

Repartiment: Roger Casamajor, Nora Navas, Bruna Cusí, Francesc Orella, Sergi
López, Mario Gas, Nuria Prims, Pablo Derqui, Anna Alarcón, Alejandra Howard,
Albert Pla

Premis (2020): 5 Premis Gaudí, inclosa millor pel·lícula, i Premi del Públic al
Festival de Sitges

Sinopsi: A la Barcelona de principis del segle XX conviuen dues ciutats: una de
burgesa i modernista, l’altra sòrdida i bruta. La desaparició de la petita Teresa
Guitart, filla d’una família rica, commociona el país i la policia aviat té una
sospitosa: Enriqueta Martí, coneguda com “La Vampira del Raval”. El periodista
Sebastià Comas s’endinsarà en el laberint de carrers, bordells i secrets del barri del
Raval, on sap que trobarà la veritat sobre les desaparicions i assassinats macabres de
nens de què s’acusa la Vampira. Aviat descobrirà que allà s’amaga una elit
disposada a ocultar els seus vicis a qualsevol preu.

CRÍTIQUES

“Una obra ambiciosa, de vegades grandiloqüent, que sempre fructifica amb valentia
i amb singularitat per explicar uns fets de 1912 (...) A més, la pel·lícula en tot
moment va cap amunt”.

Javier Ocaña: Diario El País
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“Destaca per la seva creativa posada en escena i per la seva denúncia de pretèrits
abusos classistes (...) formidable treball d’il·luminació, ambientació i vestuari,
absolutament supeditat a crear una atmosfera de malson”.

Alfonso Rivera: Cineuropa

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Club Cinema Castellar Vallès

Programa | Cinema a Castellar i diumenge d'estrena
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