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Richard Gere dona el tret de sortida
al Sant Jordi BCN Film Fest
El reconegut actor ha inaugurat el festival barceloní amb "Norman. El hombre que
lo conseguía todo", de Joseph Cedar

Richard Gere, al terrat de l'Hotel Fuster de Barcelona | ACN

El veterà i reconegut actor Richard Gere ha inaugurat el BCN Film Fest http://bcnfilmfest.cat/)
(
amb Norman. El hombre que lo conseguía todo, un thriller dramàtic sobre la relació casual d'un
home de negocis anònim amb un polític que s'acaba convertint en un important líder mundial.
L'actor ha assenyalat que el seu personatge és "diametralment oposat" a l'home de negocis que
interpreta a la pel·lícula. "Norman té uns impulsos diametralment oposats a mi", ha afirmat.
Al film, Norman es fa amic d'un jove polític en un moment baix i solitari de la seva vida. Tres anys
després, quan el polític arriba a convertir-se en un líder mundial la vida d'el protagonista canvia
per complet. Gere ha subratllat que l'originalitat del guió: "Quan Joseph Cedar me'l va entregar,
em vaig quedar captivat per l'univers del personatge, però també em va captivar el desafiament
de representar-lo". L'actor ha assegurat sentir-se emocionat amb els projectes que li arriben però
també ha parlat de temes socials com la causa del Tibet, lamentant que hi hagi actors i directors
xinesos que no poden participar o dirigir films en els quals hi actua.
Al darrere del festival hi ha l'empresa propietària dels Verdi http://www.cines-verdi.com/)
(
, la
distribuïdora A Contracorriente (http://www.acontracorrientefilms.com/) , però l'organització és
compartida amb l'equip del madrileny Festival Educacine
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(https://festivaleducacine.es/programacion/) . El BCN Film Fest, que durarà una setmana, tancarà les
portes amb Día de patriotas, de Peter Berg, en què un policia persegueix els terroristes que van
participar a la marató de Boston, i comptarà amb tres premis: el del jurat, el del públic i el d'un jurat
escolar. Les entrades ja es poden comprar a la página web ( https://bcnfilmfest.cat/graella/) .
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