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Dijous 11 de novembre de 2021

Cinema

"Libertad"

Clica aquí per comprar entrades.

VOE

Any: 2021

Durada: 104 min

País: Espanya

Gènere: Drama

Direcció: Clara Roquet

Repartiment: María Morera, Nicolle García, Vicky Peña, Nora Navas, Maria
Rodríguez Soto, Carol Hurtado, David Selvas, Òscar Muñoz, Sergi Torrecilla,
Mathilde Legrand

Qualificació: no recomanada per a menors de 12 anys

Premis:

2021 Seminci de Valladolid: Pel·lícula inaugural

Sinopsi:

La família Vidal passa a la seva casa d'estiu les últimes vacances de l'àvia Ángela,
que pateix Alzheimer avançat. Per primera vegada en la seva vida, la Nora, de 14
anys, sent que no troba el seu lloc: els jocs de nens li semblen ridículs i les
converses dels adults encara li van grans. Però tot canvia amb l'arribada de la
Llbertad, de 15 anys i filla de Rosana, la dona colombiana que cuida l’Ángela.
Rebel i magnètica, la Libertad es converteix en la porta d'entrada a un estiu diferent
per a la Nora, i les dues noies ràpidament fan una amistat intensa i desigual. Juntes
surten de la bombolla de protecció i confort que suposa la casa familiar, descobrint
un món nou en el qual la Nora se sent més lliure que mai.

La directora: Clara Roquet

Clara Roquet és una guionista i directora catalana. La seva primera pel·lícula com a
guionista, 10.000 KM,  coescrita amb el director Carlos Marques-Marcet, va
guanyar la Biznaga de plata al millor guionista novell i el premi Gaudí al millor
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guió, entre d’altres premis.

Des de llavors, com a guionista de cinema ha escrit Petra, al costat del director
Jaime Rosales, estrenada en el marc de la Quinzena de realitzadors del festival de
Cannes, i Els dies que vindran, amb Carlos Marques-Marcet, guanyadora del
festival de cinema de Màlaga 2019. També ha coescrit Costa Brava Líbano, el
primer llarg de la directora libanesa Mounia Akl, seleccionat a Cinéfondation.

El 2015 va fer el salt a la direcció amb el curtmetratge El adiós, produït per Lastor
Media, guanyador de l'Espiga d'Or en la SEMINCI i nominat als premis de
l'Acadèmia Europea. Aquest curt es va estrenar al Festival Internacional de Toronto,
va estar nominat als European Film Awards i va ser adquirit per HBO després de
guanyar el Student BAFTA. Gràcies a una beca de La Caixa, Clara Roquet ha
estudiat un Màster de Cinema a la Universitat de Columbia a Nova York. Ha
impartit classes de guió i direcció a la Universitat de Columbia i a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona.

Libertad, el seu primer llargmetratge, ha tingut la seva estrena mundial al Festival
de Cannes, dins de la Semaine de la Critique i la seva estrena nacional a la Seminci
de Valladolid.

Filmografia

2021 Libertad

2020 Escenario 0 (Sèrie de televisió. Episodi Juicio a una zorra)

2019 Tijuana (Sèrie de televisió. 3 Episodis)

2016 Les bones nenes (Curtmetratge)

2015 El adiós (Curtmetratge)

Crítiques:

“Roquet ha aconseguit en la seva primera pel·lícula un equilibri gens fàcil. D'una
banda, un guió subtil que parla de moltes coses que ens afecten com a societat,
d’altra banda, una direcció d'actrius perfecta”.

Pepa Blanes: Cadena SER

“Una lluminosa 'coming-of age' sobre la lluita de classes. (...) aconsegueix d’una
manera lúcida i transparent arribar on no va poder Cuarón a Roma: entendre de
veritat els seus protagonistes sense apropiar-se de les experiències de la classe
treballadora des d'una mirada elitista”.

Beatriz Martínez: Diari El Periódico

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/oW_wfpPwGBA" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Horari | 20:30



Preu | 5 €

Destinataris | Públic general

Organitza | Comissió BRAM!

Programa | BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2021

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/14352/descriptiu/-2984/

