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Dilluns 26 de febrer de 2018

Cinema

"El remolino"

Any: 2016

Durada: 73 min

País: Mèxic

Gènere: Documental

Directora: Laura Herrero Garvín

Intèrprets: Esther Silva Benítez, Pedro Silva Benítez, Dana Paola Torres Silva,
Edelio Silva, Beder Gutiérrez López, Ermezenda Padilla Luna

Premis: millor llargmetratge de la Competició Nacional de DocumentaMadrid
(2017)

VO (castellà)

Sinopsi: Pedro és un camperol que defensa la seva identitat i els seus somnis;
Esther lluita per una vida millor per a la seva filla mentre ens comparteix el seu món
a través d’una petita càmera. Ambdós viuen a El Remolino, una comunitat de
Chiapas diminuta que es veu afectada cada any per fortes inundacions ocasionades
pel riu Usumacinta. Per a ells, la vida és un remolí que volta en el viatge dels seus
cicles interns i del gran cicle de la naturalesa.

La directora: Laura Herrero Garvín

Nascuda a Toledo l’any 1985. Va estudiar Enginyeria en Telecomunicacions
especialitzada en Imatge i So. Després de diversos intercanvis acadèmics i viatges
per Europa i Amèrica, va començar a cultivar-se més a l’àrea cinematogràfica. Va
començar a col·laborar en els seus primers projectes a San Francisco (CA), com a
assistent de fotografia, alhora que va fer diverses classes al San Francisco Film
Society i a Berkeley Community Television, CA. El 2010 va arribar a Mèxic per
estudiar cine i dedicar-s’hi a temps complet. Des de la seva arribada a aquest país,
ha treballat com a directora, cinefotògrafa i editora en diversos projectes
documentals.

Horari | 20:30
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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
finestra Oberta
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