CICLE GAUDÍTEATRE
DELACINEMA
GORGA PALAMÓS
SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE 2018
DIJOUS 20 h

4,5€ - Reduïda: 3€ - www.lagorga.cat
Dijous 27 de setembre
Durada: 90'
Gènere: comèdia de ficció

+12

En Francesc és un noi solitari
de tretze anys que un dia a
l’escola descobreix “El mite
de Sísif”, d’Albert Camus i
queda fascinat per les idees
del filòsof.
Direcció:
Sergi Portabella
Intèrprets:
Max Megías
Claudia Vega
Àgata Roca
Pau Durà
Theo Cholbi

Dijous 25 d’octubre
Durada: 85'
Gènere: drama

+7

En Samuel (José Sacristán)
va arribar a la Formentera
hippie dels 70 i s’hi va quedar
a viure, guanyant-se la vida
tocant el banjo en un bar.
Direcció:
Pau Durà
Intèrprets:
José Sacristán
Jordi Sánchez
Nora Navas
Ferran Rañé
Sandro Ballesteros
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CICLE GAUDÍTEATRE
DELACINEMA
GORGA PALAMÓS
SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE 2018
DIJOUS 20 h

4,5€ - Reduïda: 3€ - www.lagorga.cat
Dijous 22 de novembre
Durada: 107'
Gènere: documental

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!
Direcció:
Carles Bosch

Dijous 20 de desembre
Durada: 99'
Gènere: drama

L’Olivia, l’Eloi, el Guille i l’Anna
viatgen a Berlín per visitar per
sorpresa al seu amic Comas
que fa 35 anys. Aquest no
els rep com ells esperaven i
durant el cap de setmana les
seves contradicciones afloren i
l’amistat es posa a prova. Junts
descobriran que el temps i la
distància poden canviar-ho tot.
Direcció:
Elena Trapé
Intèrprets:
Alexandra Jiménez
Miki Esparbé
Isak Férriz
Bruno Sevilla
María Ribera
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