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Cinema al centre cívic El Sortidor
El proper divendres 7 a les 22.15hores es projecta
Cartas desde Iwo Jima, dirigida per Clint Eastwood

Cartas desde Iwo Jima és un film bèl·lic que treu tota l’essència de
l’ésser humà. A través de la descoberta d’unes cartes desenterrades dècades
després de la guerra, es pot veure què i com varen viure la batalla d’Iwo Jima
els combatents japonesos, que es van enfrontar a l’exèrcit nord-americà. A
més, a través de les cartes es descobreix la història del general Tadamichi
Kuribayashi, en qui es veurà la figura d’un noble i heroic estrateg de guerra,
que destacarà pel seu gran valor humà.
Cartas desde Iwo Jima, que compta amb Steven Spielberg acompanyant
a Clint Eastwood en la producció, va coincidir en el temps amb el rodatge de la
pel·lícula del mateix director, Banderas de nuestros padres, on se’ns mostra
com varen viure la guerra els soldats nord-americans.
Banderas de nuestros padres va ser emesa al Centre Civic El Sortidor el
mes de febrer, on ara s’ofereix l’altra visió d’una mateixa guerra amb un
producció que supera a l’anterior, si més no, en premis. Cartas desde Iwo Jima
va obtenir el Globus d’Or a millor pel·lícula de parla no anglesa i 3 nominacions
als Òscars, a millor pel·lícula, millor director i millor guió original, a més, va
obtenir l’estatueta al millor muntatge de so.
La pel·lícula s’emet el divendres 7 a les 22.15hores al Centre Cívic El
Sortidor, a la Plaça del Sortidor, 12, de Barcelona. El cost de l’entrada és de
2Euros.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h
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