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Cinema

27 de setembre - 3 d’octubre 2018  Time Out Barcelona

JA SOSPITÀVEM QUE Blake Lively era 
una actriu molt més capaç del que les 
oportunitats que la seva carrera li brindava li 
han permès demostrar. D’altra banda, és cert 
que Anna Kendrick s’estava encasellant en 
el perfil de noia perfecta. Per això ens agrada 
veure com totes dues freguen una deliciosa 
incorrecció en aquesta comèdia criminal tan 
boja de Paul Feig, on fins i tot els girs més 
trash són suculents. La pel·lícula comença 
en una cuina, on Kendrick, en el paper d’una 
mare soltera caòtica que fa videoblogs per 
a una audiència ridícula, fa veure que ho té 
tot sota control. De seguida descobrim que 
en el fons està neguitosa perquè la seva 
millor amiga ha desaparegut. En una sèrie de 
flashbacks se’ns mostra que aquesta amiga 
està feta d’una altra pasta: beu martinis amb 
elegància, es vesteix amb una sofisticació 
que talla l’alè i està casada amb un escriptor 
atractiu i famós. Aviat, Kendrick es convertirà 
en una detectiu amateur que fa el que pot per 
trobar la seva amiga, i això inclou situacions 
compromeses, com ficar-se en el seu armari i 
fins i tot en el seu llit conjugal. J.R.

PETER BERG I Mark Wahlberg ja havien 
treballat plegats a L’únic supervivent i Marea 
negra, dues qüestionables celebracions de 
l’heroisme que després de veure Milla 22 
ens semblen una mica menys terribles. No hi 
ha res a defensar, aquí. Ni tan sols el carisma 
d’Iko Uwais, mestre marcial d’Indonèsia, que 
havia brillat a les dues entregues de The raid, 
i que aquí interpreta un militar en un estat 
asiàtic imaginari que té la clau per evitar un 
atac nuclear que amenaça de ser “tan dur 
com una suma d’Hiroshima i Nagasaki”. 
Decideix oposar-se al règim, però diu que no 
compartirà la informació que té fins que no 
li concedeixin asil polític. A partir d’aquí, un 
esquadró paramilitar liderat per Wahlberg 
és destinat a dur el confident fins a un lloc 
segur. Després d’un primer acte etern on 
bàsicament veiem tot de personatges fent-
se grans promeses, ens trobem uns i altres 
bregant amb una sèrie d’atacs per treure Iko 
del país. Per cert, el supervisor de l’operació 
és John Malkovich, que en l’únic moment 
gloriós del film li diu a Wahlberg: “Deixa de 
monologar, coi de bipolar”. Michael Gingold

Un pequeño favor
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DE QUÈ VA…
L’amistat entre 
dues dones molt 
diferents deriva 
en una comèdia 
criminal trash.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
És del director 
que va fer la versió 
femenina d’Els 
caçafantasmes.

 Dir. Paul Feig 

(EUA, 2018). 117 min.

Milla 22
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DE QUÈ VA…
Un home té la clau 
per evitar un atac 
nuclear terrorífic.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per veure com John 
Malkovich intenta 
posar ordre.

 Dir. Peter Berg 

(EUA, 2018). 94 min.

EL MILLOR DE LA

CARTELLERA ALTERNATIVA
DE LA SETMANA

7
Orígens del 
cinema a 
Catalunya

Sessió dedicada 
als primers films 
de la història, 
amb pel·lícules 
preservades al Centre 
de Conservació i 
Restauració, datades 
del 1896 al 1915.

 Filmoteca. Dimecres 3. 

17 h. 4 €.

4
La cámara de 
Claire
Hong Sang-soo, 

una mena de Rohmer 
coreà, sap camuflar 
de lleugeresa la 
complexitat. Isabelle 
Hupert i Kim Min-hee 
protagonitzen una 
història d’embolics i 
bifurcacions.

 Zumzeig. Dijous 27. 

19.45 h. 5,50-7 €. 

6
Haz lo que 
debas
Mookie és 

repartidor de pizzes 
a un dels barris més 
pobres de Brooklyn i 
coneix els veïns i els 
prejudicis millor que 
ningú. Obra de culte, 
divertida i brillant, de 
Spike Lee.

 Phenomena. Diumenge 30. 

20.15 h. 

3
Les germanes 
de Gion
Un drama 

sobre dues germanes 
geishes de Gion, el 
barri del plaer de 
Kyoto, dins del cicle 
que la Filmo dedica 
a l’univers femení 
del director Kenji 
Mizoguchi.

 Filmoteca. Dimarts 2. 

20 h. 4 €.

5
Caras y 
lugares
L’artista urbà 

JR posa a disposició 
de la realitzadora 
Agnès Varda (Los 
espigadores y la 
espigadora) el seu 
enorme fotomaton 
amb rodes. 
Meravellós!

 Cinema Maldà. Consulteu 

la cartellera. 

2
La ventana 
indiscreta
Obra mestra 

del cinema i del 
voyeurisme. 
Hitchcock ens regala 
un espectacle rodó de 
suspens, amb James 
Stewart i Grace Kelly 
de protagonistes. 
Vigileu les finestres.

 Phenomena. Dijous 27. 

16 h. 6 €. 

Jan Svankmajer
Després de mig segle fent pel·lícules, el cineasta, 
titellaire, escultor i pintor txec Jan Svankmajer 
plega del cinema. Però abans ve a la Filmoteca 
a presentar una selecció de sis dels seus curts. 

Stop-motion i mala bava. 
 Filmoteca. Dijous 27. 18.30 h. 4 €.  

1




