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New Directors
--Estrena: 5 de enero de 2022
Estimats/ades companys/es,
El 5 de enero arriba a les sales de cinema I NEVER CRY (JO NO PLORO MAI), obra del
director Piotr Domalewski, que es va estrenar amb èxit en el Festival Internacional de
Cinema de Sant Sebastià 2020.
I NEVER CRY és una història tragicòmica, situada entre Polònia i Irlanda, amb una
mirada penetrant i realista sobre les dificultats que afronten les famílies separades
per l’emigració dels treballadors polonesos a l’estranger. La pel·lícula de Domalewski
posa una mica de llum al tema dels «euroorfes», aquells milions de nens de països de
l’Est que van créixer sense pare quan es va produir una emigració massiva en el
moment d’obertura de la Unió Europea.
Amb un missatge positiu i esperançador, dotat d’una gran dosi d’humor negre, I
NEVER CRY narra l’odissea que viu una jove amb un esperit adorablement caparrut
per repatriar el cos del seu pare, un treballador immigrant mort en un accident laboral
a Dublín, i poder donar-li un enterrament digne al seu país d’origen.

Comentaris sobre la pel·lícula
Es tracta d’una agradable muntanya russa d’absurds i emocions, i d’un meravellós aparador
del talent de la seva jove protagonista. (The Guardian)
El film de Domalewski ve carregat de dolor, tot i que utilitza un humor observacional per a
evitar que les tragèdies s’empantanin. (Eye For Film)
Segueix els seus personatges amb curiositat i empatia, i se centra a mostrar les
conseqüències de viure sense una família en comptes d’acusar el sistema social
responsable de la situació. (Cineuropa)
Aquesta pel·lícula explora l’experiència econòmica dels migrants des de les dues bandes: la
dels treballadors que marxen i la dels familiars que es queden. No és mai sensiblera, de
vegades resulta divertida i sempre és interessant. (The Independent)
Sinopsi

L'Ola ha de viatjar a Irlanda per traslladar a Polònia el cos del seu pare, mort en un accident
laboral en el sector de la construcció. Lluny d’interessar-se per ell, l’Ola vol saber si el seu
pare va estalviar els diners necessaris per al cotxe que li havia promès. Mentre se les
manega per trampejar la burocràcia estrangera utilitzant la seva picardia, comença a
conèixer el seu pare.
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Festival de Cinema de Sant Sebastià 2020, secció New Directors
Gran Premi, Festival Internacional de Cinema de Mons
Premi Cineuropa, Festival Internacional de Cinema de Mons

El director: Piotr Domalewski
Piotr Domalewski (Łomża, Polònia, 1983) és director, guionista i actor. Els seus
curtmetratges han estat premiats en diversos festivals europeus. Obcy (Stranger, 2013) va
rebre el Grand Prix en el Cinemaforum de Varsòvia i 60 kilo niczego (60 Kilos of Nothing,
2017) va guanyar el premi al millor curt en el Festival de Trieste. L’any 2017 va dirigir el seu
primer llargmetratge, Cicha noc (Silent Night), guanyador del Grand Prix a Gdynia i dels
guardons a millor pel·lícula, millor director, millor guió i descobriment de l’any en els Premis
del Cinema Polonès. I Never Cry és el seu segon llargmetratge.
Entrevista a Piotr Domalewski AQUÍ
Fitxa artística
Títol a Espanya I Never Cry (Jo no ploro mai)
Títol original Jak Najdalej Stad
Títol en anglès I Never Cry
Any 2020
Durada 97 minuts
País Polònia, Irlanda
Gènere Drama
Director Piotr Domalewski
Productors AKSON STUDIO, MK1 PRODUCTIONS
Guió Piotr Domalewski
Amb Zofia Stafiej, Arkadiusz Jakubik
Director de fotografia Piotr Sobociński Jr
Música original Hania Rani
Format exhibició DCP, MP4
Versions VOSE, VOSCAT, VCAT
Qualificació pendent
Material promocional disponible de la pel·lícula
Promo lot complet

Cartells A1 ESP + CAT
Tràiler DCP + MP4
Tràiler VOSE, VOSCAT, VCAT
https://www.youtube.com/channel/UCSNN1H536-GojjB3Ob_SmCQ
Fotos HD, biografia del director, entrevistes, cover RRSS:
http://reversofilms.es/i-never-cry/
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