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Hysteria

Sácame del paraíso

Direcció: Tanya Wexler. Intèrprets: Maggie Gyllenhaal,
Hugh Dancy, Rupert Everett, Jonathan Pryce. Comèdia
romàntica. GB, 2011.
www.hysterialapelicula.es/

‘Wanderlust’. Direcció: David Wain. Intèrprets: Paul
Rudd, Jennifer Aniston, Malin Akerman, Justin Theroux,
Alan Alda. Comèdia. EUA.
www.universalpictures.es

● Tercera pel·lícula de la
nord-americana Tanya
Wexler, una producció
britànica amb uns quants
noms coneguts al repartiment, que, en format de
comèdia romàntica, explica l’invent del vibrador
per part d’un metge a l’Anglaterra victoriana, a
la dècada del 1880.

● Un nou títol de l’anomenada nova comèdia
americana, produïda per
un dels seus màxims representants, Judd Apatow.
Els protagonistes (Paul
Rudd i Jennifer Aniston)
són una parella que deixa
la ciutat per viure en una comunitat liberal, on
l’única norma és ser un mateix.

Centauros del desierto

5 días sin Nora

‘The searcher’. Direcció: John Ford. Intèrprets: John
Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood i Vera Miles.
Western. EUA, 1956. www.ci
nes-verdi.com/barcelona/ca/

Direcció: Mariana Chenillo. Intèrprets: Fernando
Luján, Cecilia Suárez, Angelina Peláez, Ari Brickman.
Drama. Mèxic, 2009.
www.karmafilms.es

● L’obra mestra de John
Ford, un dels cims del
western i del cinema, es
reestrena a la sala gran
dels cinemes Verdi de Barcelona en format digital
d’alta definició. Narra la
llarga recerca de dues nenes raptades pels indis per part de dos homes,
interpretats per John Wayne i Jeffrey Hunter.

● Estrena d’aquesta producció mexicana que va
triomfar el 2010 als premis
Ariel d’aquest país. La
protagonista que li dóna
títol, Nora, planeja que el
seu marit es faci càrrec del
seu enterrament quan es
mori, però una foto oblidada sota el llit espatlla
el pla i treu a la llum una història d’amor.

Norteado

Ríndete mañana

Direcció: Rigoberto Perezcano. Intèrprets: Harold
Torres, Sonia Couoh, Alicia Laguna, Luis Cárdenas.
Drama. Espanya-Mèxic, 2010.
http://www.norteado.com.mx/

‘Give up tomorrow’. Direcció: Michael Collins. Gènere:
documental. Espanya, 2011. http://www.avalon.me/

● Pel·lícula de frontera,
amb alguns tocs d’humor
negre, ambientada a la
ciutat mexicana de Tijuana. Parla sobre les dificultats per sobreviure i com
impedeixen que aflorin
els sentiments. El protagonista viatja al nord per intentar entrar als Estats Units i s’instal·la a Tijuana.

● Un documental sobre el
cas de l’hispanofilipí Paco
Larrañaga, condemnat a
cadena perpètua pel suposat segrest, violació i assassinat de dues germanes el 1997 a Filipines,
sense cap altra prova que
la seva desaparició. Pel·lícula filmada al llarg de sis
anys en tres continents i quatre països, gràcies
a l’esforç de l’equip.

