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Fotograma de "Green Book"

Divendres 1 de juliol de 2022

Cinema

"Green Book"

Cinema a la fresca

Drama. Comèdia

Versió en castellà

Qualificació: no recomanada per a menors de 12 anys

Any: 2018

Durada: 130 min

País: Estats Units

Direcció: Peter Farrelly

Repartiment: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda Cardellini,
Ricky Muse, David Kallaway, Montrel Miller, Harrison Stone, Mike Young, Jon
Michael Davis, Don DiPetta, Mike Hatton, Dimiter D. Marinov

Premis (2018):

Premis Oscar: Millor pel·lícula, guió original i actor de repartiment (Mahershala
Ali).

Globus d'Or: Millor pel·lícula comèdia, guió i actor de repartiment (Mahershala
Ali).
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Premis BAFTA: Millor actor de repartiment (Mahershala Ali)

Sinopsi:

Any 1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) és un rude italoamericà del Bronx que és
contractat com a xofer del virtuós pianista negre Don Shirley (Mahershala Ali). Tots
dos emprendran un viatge per a una gira de concerts pel Sud dels Estats Units, on
Tony haurà de tenir present "El llibre verd", una guia que indicava els pocs
establiments on s'acceptava als afroamericans. Són dues persones que hauran de fer
front al racisme i els prejudicis, però a les quals el destí unirà, obligant-los a deixar
de costat les diferències per a sobreviure i prosperar en el viatge de les seves vides.

CRÍTIQUES

"Mortensen i Ali roben riures i cors. (...) És una encantadora barreja de bons
sentiments, un inspiradíssim sentit de l'humor i unes gotes de conflictes racials (...)
Farrelly sorprèn amb el seu equilibrat joc de gèneres i el seu ritme endiablat"

Daniel Mantilla: Fotogramas

"Una posada en escena discreta, molt clàssica, en la qual mana l'època i, sobretot, el
guió intel·ligent, els personatges ben construïts i els actors que els interpreten."

Andrea G. Vermell: Cinemanía

 

Horari | 22:00

Preu | Gratuït

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Plaça d'El Mirador

Programa | Cinema a la fresca i nits d'Estiu 2022
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