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Tyler Rake i Dark
3 novembre 2020

Article d’opinió de Judith Mata-Ferrer
Tyler Rake
Chris Hemsworth torna a la pantalla amb tota la seva essència,
però aquesta vegada deixant de banda el seu to humorístic,
substituint-lo pel drama. L’actor australià es posa a la pell
d’un soldat d’elit que té com a missió salvar un nen raptat.
És interessant que la producció de Netflix hagi escollit la
Índia com a centre de la trama, ja que les localitzacions
donen molt de joc per a les espectaculars escenes d’acció. El
film es pot resumir en tiroteigs, persecucions i baralles que
formen tot un conjunt que no decep per als seguidors del
cinema d’acció, ja que no té res gaire més especial.
El millor: l’acció de la pel·lícula
El pitjor: pur entreteniment

Dark
Els viatges en el temps i els mons paral·lels mai havien sigut

tan enrevessats com a Dark. Partint de la desaparició d’un
jove de Winden, un poble d’Alemanya, comença tot un entramat
d’històries que relacionen diverses famílies veïnes i el seu
passat i futur. Aquesta sèrie de tres temporades ens mostra
que no tots els èxits surten de Hollywood, la cinematografia,
els personatges i la banda sonora que acompanya la història
t’enamoren visualment, a més que fan estimar una sèrie on tot
està mil·limètrica ment pensat. Cada capítol et deixarà amb
ganes de més, de saber el per què a les teves preguntes i cada
resposta et sorprendrà més que l’anterior. Tot i que pot
semblar una ciència ficció més enllà de la nostra normalitat,
tots els fets es basen en teories físiques reals comprovades,
de la manera que teòricament tots els fets poden passar al
nostre món i això la fa una sèrie molt més interessant.
El millor: la història i els aspectes visuals
El pitjor: de vegades lenta i molt embolicada
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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