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Fitxa tècnica
Guió: Jonathan Perera / Direcció: John Madden / Fotografia:
Sebastian Blenkov / País: Estats Units / Any: 2016 / Durada:
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Fitxa artística
Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill,
Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, John Lithgow,
David Wilson Barnes, Raoul Bhaneja, Chuck Shamata

SINOPSI. A les altes esferes del món polític i empresarial, Elizabeth Sloane té una reputació formidable. Coneguda per la
seva astúcia i els seus èxits sense parangó, sempre ha fet el que fos necessari per guanyar. Però quan s’enfronta a l’oponent
més poderós de la seva carrera, s’adona que la victòria pot tenir un preu massa alt.
EL DIRECTOR. John Madden (Portsmouth, 1949). Va decidir estudiar literatura anglesa i va ser admès a la Universitat de Cambridge, on va obtenir la seva llicenciatura el 1970. Va començar a treballar regularment a la televisió a principis dels 80, però va
ser l’èxit d’After the War, sèrie dirigida per ell el 1989, el que va acabar de consolidar la seva prometedora carrera. Va saltar a la
pantalla gran el 1993 amb el drama Ethan Frome, però la seva veritable posada de llarg va arribar un any després als EUA amb
Golden Gate, protagonitzada per Matt Dillon. El 1997 va dirigir amb enorme èxit de crítica i públic Mrs. Brown (Sa Majestat Mrs.
Brown) però va ser un any després quan va trepitjar el cim de la seva carrera amb Shakespeare in Love (Shakespeare enamorat),
guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula. Entre la seva filmografia podem destacar també films com Captain’s Corelli Mandolin
(La mandolina del Capità Corelli, 2001), The Debt (El deute, 2010), The Best Exotic Marigold Hotel (L’exòtic Hotel Marigold,
2011), The Second Best Exotic Marigold Hotel (El segon exòtic Hotel Marigold, 2015) i Miss Sloane (El cas Sloane, 2016).
NOTES DE PRODUCCIÓ
El guió de Miss Sloane, una tensa història plena de girs sobre una persona poderosa i influent de Washington obsessionada
amb la victòria, va sorprendre el realitzador John Madden amb el retrat tan minuciós que oferia d’una indústria que roman
embolicada en el més absolut misteri. “Encara que tenia una idea general sobre en què consistia la seva feina, no sabia exactament què feia un representant de lobby i imagino que moltes altres persones es trobaran en la mateixa situació”, explica
Madden, lloat director de pel·lícules tan diferents com Mrs. Brown, The Debt i la guanyadora de l’Oscar Shakespeare in love.
“El guió era intel·ligent, inesperat i molt satisfactori. Està ambientat en un món en què tot és estratègia. El llenguatge natural
dels personatges és la ironia i les indirectes, el que dona com a resultat una pel·lícula summament intel·ligent, així com molt

divertida i sorprenent. Els representants de lobbys són professionals d’elit de la comunicació, que es guanyen la vida influint
en els encarregats de prendre les decisions al món, entre els quals hi ha els legisladors més poderosos dels Estats Units. Misteriosos, reservats i increïblement poderosos, ni tan sols estan clars els orígens del mateix terme, encara que alguns consideren que el va encunyar el president Ulysses S. Grant per referir-se a representants d’interessos especials que esperaven per
assetjar al vestíbul de l’hotel Willard. “La pel·lícula desafia tot encasellament”, opina Madden. “És alhora un drama polític, un
thriller impredictible que depara sorpreses constants; destapa també el mecanisme poc estudiat, i menys encara entès, del
procés polític i, sobretot, és un estudi fascinant d’un personatge extraordinari i obsessiu, definit tant per la seva intel·ligència
i habilitat com pel seu gènere. I el més inesperat de tot és el seu retrat de la vida emocional d’una heroïna que es nega a acceptar tan sols l’existència d’ella mateixa”. “La pel·lícula tracta sobre un objectiu polític aparentment inabastable”, prossegueix
Madden. “És un assumpte que s’ha negat tossudament a cedir a qualsevol tipus de pressió legal. Examina les nombroses
tàctiques que fan servir els representants de lobbys per influenciar la gent. El quid de la pel·lícula consisteix a intentar superar
obstacles insalvables. Està protagonitzada per Elizabeth Sloane, que és implacable i fa servir tàctiques que poden causar certa sorpresa; poques vegades s’atura a descansar. És totalment obsessiva i les persones obsessives són molt interessants de
veure al cinema”. Madden va quedar especialment sorprès pel guionista Jonathan Perera. Perera és un advocat educat a Gran
Bretanya, que va abandonar l’exercici de la seva professió per provar sort com a guionista i que no havia escrit mai abans cap
guió ni havia passat gaire temps als EUA. “Esperava un fanàtic del cinema de Santa Mònica, fanfarró i setciències”, comenta el
director. “Però no és per res així. És molt culte en matèria de cinema i increïblement franc, intel·ligent i directe, sense l’actitud
que podria comportar un debut tan precoç”. Perera vivia a Corea del Sud. Ensenyava anglès en una escola de primària, quan
va començar a preparar-se per escriure el seu primer guió. En comptes d’inscriure’s en una escola de cinema, va llegir tants
guions com va poder aconseguir. “Llegia les primeres 60 pàgines d’un guió i llavors em posava a pensar en com ho acabaria.
A la nit, llegia les últimes 60 pàgines del guió i veia que tal ho havia fet”. Una entrevista que va escoltar a BBC News li va proporcionar el germen de la idea que necessitava per començar. “Es tractava d’un tipus anomenat Jack Abramoff”, recorda.
“Era un representant de lobby al qual havien tancat a la presó per una cosa que havia fet malament. No sabia gran cosa sobre
la indústria dels lobbys, però sabia que podia ser una base estupenda per a una pel·lícula. Em semblava que no havíem vist un
estudi sobre el tràfic d’influències i poder que es mou entre bastidors a Washington”.
CRÍTICA
Que la política i les decisions que prenen els governants estan influenciades d’interessos econòmics, religiosos i ideològics de
tota mena és quelcom que hem anat aprenent a cop de la dura realitat. Però el cinema no prou sovint posa el focus en com
es forgen i gestionen aquestes influències. Així, quan una bona pel·lícula com El cas Sloane posa la mirada en aquests subterfugis, el resultat és tan plaent en l’àmbit fílmic com profitosament didàctic. John Madden, el director de Shakespeare in Love o
L’exòtic hotel Marigold, decideix aparcar la bonança d’anteriors propostes per endinsar-nos, a El cas Sloane, en un món fred i
cruel on no hi ha lloc ni per a la sinceritat ni les paraules amables. Aquí es mou com peix a l’aigua l’Elizabeth Sloane (esplèndida
Jessica Chastain), l’estrella d’una agència de lobby que es dedica a aconseguir suports polítics a favor o en contra de determinades propostes de llei. I amb aquest objectiu tot s’hi val per ser més llest que l’altre bàndol i aconseguir que les lleis prosperin
o siguin revocades (...) Aquesta història ens l’explica El cas Sloane en forma d’un dinàmic thriller per obra i gràcia de la direcció
de Madden i el guió del debutant Jonathan Perera, que avança com una partida d’escacs. Un i altre aconsegueixen combinar
aquests dos aspectes de la pel·lícula, la tensió dramàtica i el retrat didàctic, a través de situacions i diàlegs que aconsegueixen
tant entretenir com mostrar-nos com les gasten als passadissos del Capitol. I ho fan portant-nos a través de diferents salts
temporals, des de l’Elizabeth que s’ha d’enfrontar a un judici fins a l’inici de com va començar tot plegat. L’altre puntal de la història és el conjunt de personatges i el repartiment que l’interpreta, encapçalat per una brillant Jessica Chastain que, sense cap
necessitat de caure bé a l’espectador, aporta tots els matisos a càmera tancada a aquesta dona de ferro. Sempre atenta, impecablement vestida i pentinada, calculadora, llesta, que paga per sexe per evitar perdre el temps amb sentiments, pren pastilles
per mantenir-se desperta i no dubta a utilitzar els altres si això implica guanyar. Però també algú de qui veurem les esquerdes a
l’armadura. Entre totes les facetes, Chastain compon un personatge emocionalment complex i fascinant de veure a la pantalla.
La resta del repartiment no es queda pas enrere: des d’una magnifica Gugu Mbatha-Raw, que interpreta la jove ajudant que té
una implicació molt personal amb el tema a debat; Mark Strong, en el paper del nou cap de l’Elizabeth, o veterans de la talla de
Christine Baranski, John Lithgow i Sam Waterston (...) Isa Martinez / Lafinestradigital
PROPERES SESSIONS
Recordant... Harry Dean Stanton: 19 de juny / 20 h. The Straight Story (Una historia verdadera), de David Lynch
Cinemafreshhh!
26 de juny / 22 h. C’est la vie, d’Olivier Nakache, al Parc Municipal
3 de juliol / 22 h. La llamada, de Javier Ambrossi i Javier Calvo, al Parc Municipal
10 de juliol / 22 h. Guardians of the Galaxy Vol. 2, de James Gunn, al Parc Municipal
17 de juliol / 22 h. Wonder Woman, de Patty Jenkins, al Parc Municipal
24 de juliol / 22 h. Captain Fantastic, de Matt Ross, al recinte exterior de les Piscines Municipals de Granollers
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