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Fotograma de "El ventre del mar"
Divendres 17 de juny
Cinema

"El ventre del mar"
Cicle Gaudí - Cinefòrum
Drama
VOSC
Qualificació: no recomanada per a menors de 16 anys
Any: 2021
Durada: 76 min
País: Catalunya - Espanya
Direcció: Agustí Villaronga
Premis (2021):
Premis Goya: Nominada a millor guió adaptat
Festival de Màlaga: Biznaga d'Or a la millor pel·lícula. 6 premis
Premis Feroz: Nominada a Feroz Arrebato de ficción (Premi Especial)
Premis Gaudí: 12 nominacions incloent millor pel·lícula i direcció
Sinopsi:

Juny de 1816. La fragata francesa Alliance embarranca davant les costes del
Senegal. Sense prou bots per a tots, es construeix un bastiment per remolcar fins a la
riba a 147 homes. Però el pànic i la confusió s'apoderen del comboi i tallen la soga
de remolc, abandonant l'embarcació a la seva sort. La fam, la bogeria i una lluita
acarnissada esclata en aquella embarcació a la deriva. Savigny, un oficial mèdic
implacable i Thomas, un rebel mariner ras, s'enfronten mostrant diferents actituds
per sobreviure. Un horror que va durar dies i dies. Un escenari on es van mostrar la
major de les crueltats i la més dolça de les pietats.
CRÍTIQUES
"Molt lliure (...), experiment fílmic (...) d'estimable alè poètic (...) No és una
pel·lícula fàcil, encara que sí un rellevant estudi sobre la covardia i la ineptitud,
l'abandó i l'oblit"
Javier Ocaña: Diari El País
"Villaronga ha creat un film amb tantes capes com elements argumentals, a manera
d'al·legoria sobre el tema tan actual de la immigració"
Quim Casas: Diari El Periódico

Horari | 21:00
Destinataris | Públic general
Organitza | Club Cinema Castellar Vallès
Programa | Cinema a Castellar i sessions de cinefòrum
Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

