Fitxa núm: 373

Papers de
CINEMA

FITXA ARTÍSTICA

FITXA TÈCNICA

Joe
JOAQUIN PHOENIX
Nina
EKATERINA SAMSONOV
Williams ALESSANDRO NIVOLA
Votto
ALEX MANETTE
John
JOHN DOMAN
Mare
JUDITH ROBERTS

Directora:
Guió:
Fotografia:
Muntatge:
Música:
País:
Durada:

LYNNE RAMSAY
LYNNERAMSAY
THOMAS TOWNEND
JOE BINI
JONNY GREENWOOD
Regne Unit, França,
EEUU, 2017
95 minuts

SINOPSI
Una adolescent desapareguda. Un executor brutal i turmentat en una missió de rescat.
La corrupció i la violència fan despertar a la bèstia que porta dins i la venjança es convertirà en la seva motivació.
Joaquin Phoenix interpreta a Joe, un veterà de guerra que es guanya la vida com a eficaç mercenari a sou fins que la seva última missió –rescatar a la filla adolescent d'un
senador de les arpes d'una xarxa de tràfic sexual– es complica més del compte.
Per a la directora escocesa Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin -2011) no hi
ha res més violent que una situació que s'intueix però que no es veu, res tan inquietant
com una escena que passa fora del camp de visió de l'espectador. Servint-se d'aquestes
dues eines, la cineasta sorteja els clixés del thriller amb decisió, fragmenta el clímax en
espai i temps fent servir el punt de vista de càmeres de seguretat i mai deixa que el
castigat cos del seu protagonista abandoni el centre de la imatge.

En realidad, nunca estuviste aquí va guanyar dos premis en el Festival de Cannes
-millor interpretació masculina per a Joaquin Phoenix i millor guió per Lynne Ramsay–,
però molts la van considerar mereixedora de la Palma d'Or.
El quart llarg metratge de la Lynne Ramsay ha estat definit reiteradament com “el Taxi
driver del segle XXI”, una comparació que ja és prou llaminera i emocionant per fer-nos
anar al cinema.

DIJOUS DIA 25 I EN DOBLE SESSIÓ:
A LES 20:00 EN VERSIÓ DOBLADA
A LES 22:00 EN VERSIÓ ORIGINAL EN ANGLÈS
Dijous, 25 de gener al CINEMA DE L’ATENEU
- A les 8 del vespre en VERSIÓ DOBLADA AL CSTELLÀ
- A les 10:00 de la nit en VERSIÓ ORIGINAL EN ANGLÈS AMB SUBTÍTOLS

TRÀILER

https://youtu.be/59PCZmDq4ag

