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Sinopsi
Una remota i misteriosa illa de
Nova Anglaterra a la dècada
de 1890. El veterà faroner Thomas
Wake (Willem Dafoe) i el jove
ajudant Ephraim Winslow (Robert
Pattinson) hauran de conviure
durant quatre setmanes. El seu
objectiu serà mantenir el far en
bones condicions fins que arribi el
relleu que els permeti tornar a
terra. Però les coses es complicaran quan sorgeixen conflictes per
jerarquies de poder entre ambdós.

Fitxa tècnica
Director. ...... Rovert Eggers
País. ......... Estats Units
Guió. ........... Robert Eggers, Max Eggers
Produtora. .. A24, Regency Entreprises,RTf
Fotografia .. Jarin Blaschke (B&W)
Música. ..... Mark Korven
Gènere. ...... Drama, fantàstic, terror
Durada........ 110 minuts

Fitxa artística
Willem Dafoe
Robert Pattinson

Covid-19
Els membres de la Junta del Cineclub
Sabadell ens encarregarem de gestionar l’entrada als Cinemes: la dels socis, la de les persones que anteriorment
havien adquirit un pack 5 o 10 i la dels
no socis.
Organitzarem de manera
ordenada l’entrada a la sala i us adjudicarem un seient, respectant la distància
de seguretat necessària amb la resta
d’espectadors. Es facilitarà l’ús de gel
hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la
sala.
L'ús de mascareta durant el visionat de
la pel•lícula és obligatori.

Dos desconeguts fan arribar
a una remota illa de Nova
Anglaterra amagada entre una
densa capa de boira. Els homes
es faran càrrec de les tasques
d'un vell far durant un període
de quatre setmanes. Thomas
Wake (Willem Dafoe), un
e xp er im en tat tr eb a l l ado r ,
pren immediatament el comandament, adjudicant-se el torn
nocturn, el control de la part més
alta del far, i el registre d'activitats en una bitàcola que protegeix amb clau. Sense més remei
que seguir les ordres del seu
superior, Ephraim Winslow
(Robert Pattinson) haurà
d'encarregar-se de les tasques
més pesades del dia, les quals
van des de la neteja de la petita
cabana que tots dos comparteixen, fins al manteniment de la
cisterna que proveeix de aigua
potable.

L'únic moment del dia en què
coincideix la rutina dels homes
és durant l'hora del sopar.
Thomas, entrat a copes, comparteix efusivament relats fantàstics
sobre sirenes i déus mitològics
que els mariners han creat
després de llargs períodes d'aïllament al mig del mar. Winslow
escolta atentament en silenci,
mantenint sempre una barrera
al seu voltant, com si intentés
amagar alguna cosa del seu
company. Finalment, la seva
última nit a l'illa, Winslow
abaixa la defensa i decideix
acompanyar Thomas amb uns
glops. Els homes perden la noció
del temps i el vaixell que els
portaria a terra ferma no apareix
mai. El vent canvia dràsticament
de direcció, presagiant una forta
tempesta. La paranoia comença
a envair a Winslow, fent-ho
baixar lentament per una espiral
de bogeria que va desdibuixant

els límits entre el real i l'imaginari.
The Lighthouse (El Far) és el
segon llarg metratge del director
Robert Eggers, que fa quatre
anys va sacsejar fortament la
indústria del cinema independent nord-americà amb la seva
aclamada òpera prima The
Witch. Eggerts, novament
fascinat per revisitar el passat,
ens transporta fins a finals del
segle 19 per presentar-nos una
delirant i inquietant història que
ratlla en el terror psicològic.
Basada en relats i registres de
mariners, el diàleg intenta
mantenir fidel al llenguatge
de l'època. Com a The Witch,
algunes parts resulten una mica
difícil d'entendre, sobretot quan
els personatges parlen entre
dents.
El disseny de producció i de so
és suprem. La fotografia en
blanc i negre és bonica i pertorbadora alhora, creant escenes
esgarrifoses que quedaran
marcades a la nostra memòria.
A això cal sumar-hi també
l'aspect ràtio i l'score, els quals
ajuden a crear una atmosfera
encara més claustrofòbica i
tensa que va de la mà amb el
desequilibri emocional que

experimenta el protagonista a
través del film. Cada angle i
moviment de la càmera està ben
planejat, i el maneig de llums i
ombres és deliberat. Des d'una
perspectiva tècnica, la direcció
de Robert Eggers és sublim i
extraordinària.
Aquesta proesa es complementa
amb un treball actoral de luxe. A
The Lighthouse som testimonis
d'un espectacular duel histriònic
quasi teatral entre Robert
Pattinson i Willem Dafoe, que
deixen enrere tota inhibició per
sotmetre's a un treball físic i
psicològic extenuant. La ferocitat de Dafoe i la bogeria que
Pattinson injecta el seu personatge incendien la pantalla en
repetides ocasions, i ens porten
per una constant espiral que
juga amb les nostres emocions
d'una manera fora del comú.
Robert Pattinson mai havia estat
millor, i supera amb escreix el
recent treball que va realitzar
amb la directora Claire Denis a
High Life.
El film es presta a múltiples
interpretacions i cada element
present, des del far fins a les
gavines, té un significat especial
a la història. Personalment, The
Lighthouse em va semblar un

relat sobre un home turmentat
pel seu passat a la recerca
d'assolir la redempció i el perdó
d'un ésser suprem, de la llum
que guia els homes. Un camí
que, tal com es mostra a la
pel·lícula, no és fàcil de recórrer,
i de vegades l'únic obstacle per
arribar a la meta és un mateix, la
nostra consciència i les nostres
pors. The Lighthouse és també
un interessant estudi sobre la
solitud i la repressió sexual,
representat per mitjà dels somnis recurrents del protagonista.
The Lighthouse és enigmàtica i
al·lucinant.Cada escena es transforma en una petita obra d'art
gràcies al mestratge de Robert
Eggers, que amb prou feines en
la segona entrega cinematogràfica ha aconseguit consagrar-se
com una de les veus més imponents d'un nou i interessant
corrent del cinema de terror que
ha anat prenent forma en anys
recents. Les pertorbadores
actuacions de Dafoe i Pattinson
fan de The Lighthouse una de les
experiències més esfereïdores i
inoblidables de l'any.
RENÉ SÁNCHEZ
https://cinesinfronteras.com/2019/
10/08/resena-the-lighthouse-el-faro/
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