CINEMA EN CATALÀ A PROP DE CASA TEVA !
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De maig a novembre,
una pel·lícula de producció catalana
- en versió original en català subtitulada en francès i d’estrena molt recent a un preu ajustat.

EL DIJOUS A LES 20h30
AL CINEMA ‘LE CERETAN’
13 Avinguda Georges Clémenceau 66 400 CERET

6 € general ; 4,5 € reduïda (menors i jubilats)
Carnet 5 pel·lícules : 25 € general ; 20 € reduïda
Contacte :  06 70 46 55 88 ·  xecca66@gmail.com
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ESTIU 1993
Estrena juny de 2017. Durada: 96 min.

Dir. Carla Simón, guanyadora de la
Berlinale 2022 amb la pel·lícula ´Alcarràs´
Gènere: Comèdia dramàtica.
Sinopsi : La Frida, una nena de sis
anys, s’enfronta al primer estiu amb
la seva nova família adoptiva. Un film
sobre la difícil infància d’una nena
que aprèn a encaixar en un món rural
mentre supera la mort de la seva
mare.
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PETITET
Estrena juny de 2018. Durada: 107 min.

Dir. Carles Bosch,
Gènere: Documental.
Sinopsi : Petitet, un ex-músic gitano
barceloní, el pare del qual va ser un
dels “palmeros” del mític Peret, va
prometre a la seva mare moribunda
que un dia portaria la rumba
catalana a l’escenari d’un gran teatre
de Barcelona, i, ara, per a poder
complir la promesa, haurà de reunir
una vintena de músics gitanos –
genials però indisciplinats – i
aconseguir
el
miracle
que
s’entenguin amb… una orquestra
simfònica !
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Estrena 2016. Durada: 80 min.

Dir. Román Parrado,
Gènere: Drama històric.
Sinopsi : L’any 1938 la Guerra Civil
espanyola ja ha desgastat els dos
exèrcits. L’exèrcit republicà es veu
ignorat per una Europa més
preocupada per una possible Gran
Guerra que pel destí d’Espanya. En
aquest ambient, travessar l’Ebre
sembla la millor tàctica per cridar
aquestes aliances internacionals
indispensables i demostrar, alhora, la
resistència contra els feixistes, que
duen embranzida cap a la victòria.
Poc abans de la travessa del riu,
davant l’escassedat de soldats i l’alta
mortaldat dels últims mesos, milers
de joves d’entre 17 i 18 anys són
cridats a files per l’exèrcit republicà.
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ELS DIES QUE VINDRAN
Estrena Juny de 2019. Durada: 94 min.

Dir. Carlos Marqués-Marcet,
Gènere: Drama.
Sinopsi : Els dies que vindran és el
minuciós relat de l’embaràs de la Vir i
el Lluís que al llarg de nou mesos han
d’aprendre a ser tres quan ni tan sols
havien tingut temps d’aprendre a ser
dos. Durant aquests mesos, la vida
d’aquesta parella barcelonina farà un
gir enorme: viuran les seves pors i
alegries, les seves expectatives i
realitats, però també la manera en
que aquest esdeveniment afecta a la
seva relació i la manera en què
s’enfronten a la vida que tenen
davant seu.

Dir. Isaki Lacuesta, Isa Campo,
Gènere: Thriller.
Sinopsi : Un adolescent desaparegut
torna a casa després de vuit anys
quan tothom el donava per mort i es
reincorpora a la vida familiar
marcada pel misteri de la seva
desaparició.
Poc a poc sorgirà el dubte de si
realment es tracta del nen
desaparegut o d’un impostor.

www.ciclegaudi.cat/sales-de-la-catalunya-nord

AMB XECCA

FEM PINYA

XECCA és una associació amb seu a Ceret, que té com a objectiu dur a
terme una xarxa de persones, d’associacions, d’entitats públiques i
privades per a la promoció i la difusió de la cultura catalana a les
comarques de Catalunya Nord.
Des del 2021 organitza projeccions de cinema en català al Vallespir.
 06 70 46 55 88 ·  xecca66@gmail.com

No llenceu el paper al carrer
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Estrena Octubre de 2016. Durada: 103 min.

