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SINOPSI
Lazzaro, un jove pagès d'una bondat excepcional, viu a La Inviolata, un
poblet que s'ha mantingut allunyat del món modern i que controla la
marquesa Alfonsina de Luna. Allà, la vida dels pagesos no ha canviat des del
començament de segle. Un estiu, Lazzaro coneix Tancredi, el fill de la
marquesa, i tots dos inicien una gran amistat. Entre ells sorgeix un vincle
molt intens que farà que Lazzaro viatgi a través del temps conegui el món
modern.
Lazzaro Feliç és la història d'una santedat menor, sense miracles, sense
poders o superpoders. Sense efectes especials. És la virtut de viure en
aquest món sense pensar malament de ningú i simplement creure en els
éssers humans. Perquè un altre camí és possible, el camí de la bondat, que
els homes sempre han ignorat, però que sempre reapareix per qüestionarlos.
Renunciant a la misantropia imperant en el cinema contemporani, la
directora Alice Rohrwacher s'omple d'empatia i tendresa per immortalitzar el
viatge atemporal d'un jove angelical des de la Itàlia rural a la urbana, una
odissea que destapa la perpetuació de l'explotació dels necessitats. Oposantse a la corrupta moral actual, el film apel·la a la força transgressora de la
bellesa de l'art per recordar-nos el valor inestimable de la noblesa humana.
Inoblidable debut del jove Adriano Tardiolo perfectament secundat pel català
Sergi López.

TRÀILER

https://youtu.be/m_NaK-CiE88
Dijous, 14 de febrer al CINEMA DE L’ATENEU
- A les 8 del vespre en VERSIÓ DOBLADA
- A les 10 de la nit en VERSIÓ ORIGINAL EN ITALIÀ AMB SUBTÍTOLS

