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Aquest és el llistat complet de
guanyadors dels Oscars 2020
"Parásitos" aconsegueix quatre premis, fent història amb la dupla de Millor
Pel·lícula i Millor Pel·lícula Internacional

Joaquin Phoenix, Renée Zellweger i Brad Pitt, guanyadors de l'Oscar en l'apartat interpretatiu | Europa
Press

Sorpresa majúscula als Oscars. La 92a edició dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood ha
certificat el triomf absolut de l'obra coreana Parásitos, fent història en aconseguir per primer cop
una pel·lícula de parla no anglesa el premi a Millor Pel·lícula. El film també ha sumat els Oscars a
Millor Pel·lícula Internacional, Millor Director i Millor Guió Original. Després d'aquestes sorpreses,
l'Acadèmia no ha mogut ni un dit del que s'esperava en les interpretacions i ha premiat a Joaquin
Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt i Laura Dern. Quentin Tarantino, Martin Scorsese i Sam
Mendes són els tres grans directors que marxen amb les mans molt buides, sobretot Scorsese.
1917, una altra de les favorites, s'ha endut premis tècnics.
Bong Joon-ho és un dels noms de la nit. Totes les apostes giraven al voltant de Quentin
Tarantino i Sam Mendes, però al final ha estat el coreà qui ha aconseguit el premi a Millor Director.
El realitzador de Parásitos ha tingut unes paraules d'honor i agraïment per a Martin Scorsese,
nominat per The Irishman, a qui ha catalogat com "un dels millors de la història". La platea ha
ovacionat dempeus al director. Joon-ho després ha nombrat a Tarantino, aplaudint tota la seva
carrera i originalitat. Finalment ha volgut aplaudir a Todd Phillips i Sam Mendes per les seves
pel·lícules.
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Laura Dern amb l'Oscar com a Millor Actriu Secundària Foto: Europa Press

Tots els guanyadors dels Oscar 2020

Millor pel·lícula
Parásitos
Millor director
Bong Joon-ho per Parásitos
Millor actor
Joaquin Phoenix per Joker
Millor actriu
Renée Zellweger per Judy
Millor actor de repartiment
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Brad Pitt per Érase una vez... en Hollywood
Millor actriu de repartiment
Laura Dern per Historia de un matrimonio
Millor guió original
Parásitos
Millor guió adaptat
Jojo Rabbit
Millor pel·lícula animada
Toy Story 4
Millor pel·lícula de parla no anglesa
Parásitos, de Bong Joon-ho
Millor fotografia
1917
Millor disseny de producció
Érase una vez... en Hollywood
Millor vestuari
Mujercitas
Millor muntatge
Le Mans 66'
Millors efectes especials
1917
Millor maquillatge i perruqueria
Bomshell
Millor muntatge de so
Le Mans 66'
Millor mescla de so
1917
Millor banda sonora
Joker
Millor cançó
I'm Gonna Love Me Again, d'Elton John a Rocketman
Millor documental
American Factory
Millor curtmetratge documental
Learning to skateboard in a warzone
Millor curtmetratge de ficció
The Neighbors' Window

https://www.naciodigital.cat/noticia/196074/aquest-es-llistat-complet-guanyadors-dels-oscars-2020
Pagina 3 de 4

Millor curtmetratge animat
Hair Love
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