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Estrenes de la setmana
El gran Gatsby, Las aventuras de Tadeo Jones, Tierra prometida,
Objetivo: La Casa Blanca, El gran equipo, Buscando a Nemo ,La gran
boda, Scary Movie 5, Iron Man 3

ll

ll el gran gatsby

ll la gran boda

Direcció: Baz Luhrmann. Interpretació: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey
Mulligan, Joel Edgerton, Isla
Fisher, Jason Clarke, Elizabeth Debicki, Gemma Ward,
Callan McAuliffe. Drama, romàntica. EUA, Austràlia.

Direcció: Justin Zackham.
Interpretació: Robert De
Niro, Robin Williams, Amanda Seyfried, Katherine Heigl,
Topher Grace, Diane Keaton,
Susan Sarandon, Ben Barnes.
Comèdia. EUA.

Un aspirant a escriptor, Nick
Carraway, deixa el mitjà oest i
arriba a Nova York a la primavera del 1922, una època de
relaxament moral, enlluernador jazz, reis del contraban i
en què la Borsa puja com l’escuma. Nick, que busca una
versió pròpia del somni americà, té com a veí a un misteriós milionari que ofereix
moltes festes, Jay Gatsby, i
a l’altre costat de la badia hi
ha la seva cosina Daisy i el
faldiller marit de sang blava
d’aquesta, Tom Buchanan.
Així és com Nick es veurà
immers en el món captivador dels supermilionaris, les
seves il·lusions, amors i enganys. Nick, mentre assisteix a les seves vides com a
testimoni, dins i fora del món
on habita, escriu una història sobre un amor impossible i sobre somnis incorruptibles, i preveu una tragèdia
d’alt octanatge, reflex de la
nostra època moderna i les
seves dificultats.
lltierra prometida

Direcció: Gus Van Sant. Interpretació: Matt Damon, John
Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt.
Drama. EUA.

Història de dos executius
de corporacions rivals. Un
d’aquests homes arriba a un
poble petit, lloc on reconsi-

el gran gatsby. Nick Carraway es veu immers en un món captivador a la Nova York de la dècada dels anys 20

derarà la que ha estat la seva
vida fins llavors.
ll objetivo: la casa blanca

Direcció: Antoine Fuqua. Interpretació: Gerard Butler,
Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Radha Mitchell, Dylan
McDermott, Angela Bassett,
Cole Hauser, Melissa Leo,
Ashley Judd. Acció. EUA.

Mike Banning és un agent del
servei secret nord-americà
que, després d’un accident
de cotxe en el qual únicament
pot salvar la vida del president Asher, decideix deixarho per treballar al Departament del Tresor. Però quan un
ordre coreà liderat per Kang
ataca la Casa Blanca i pren
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nn Henry Bathes (Adrien Brody) és un
professor que posseeix un autèntic do
per connectar amb els alumnes. Però
Henry prefereix ignorar el seu talent.
En treballar com a professor substitut, mai no roman prou temps en un
institut com per mantenir una relació
afectiva amb els seus alumnes i companys. Quan arriba a un institut on una
frustrada administració ha aconseguit
tornar totalment apàtics els alumnes,
Henry no tarda en convertir-se en un
exemple a seguir pels adolescents. Descobreix que té una connexió emocional amb ells, amb els altres professors
i amb una adolescent a la qual recull
del carrer. Finalment, se n’adona que
no està sol en la seva desesperada re-

com a ostatges el president
i el seu gabinet, Banning es
veurà obligat a entrar de nou
en acció.
ll buscando a nemo

Direcció: Andrew Stanton,
L e e U n k ri c h . A n i m a c i ó.
EUA.

Torna a la gran pantalla, ara
en format 3D, aquesta aventura submarina amb personatges memorables, humor
i sentiments, que narra el divertit i trascendental viatge
d’un sobreprotector peix pallasso, anomenat Marlin, i el
seu fill, Nemo, que se separen a la Gran Barrera de Corall quan, de sobte, Nemo surt
del seu hàbitat marí per aca-

bar a la peixera d’un dentista.
Acompanyat per la simpàtica
i despistada Dori, un peix cirurgià blau, Marlin inicia una
ruta perillosa i acaba convertint-se en l’heroi improvisat
de l’èpica aventura del rescat
del seu fill.
ll un gran equipo

Direcció: Olivier Dahan. Interpretació: José García, Gad
Elmaleh, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc, Joey
Starr, Ramzy Bedia, Omar
Sy, Frédérique Bel. Comèdia. França.

Patrick Orbera és una vella
glòria del futbol que no ha
aconseguit reconduir la seva
vida. Sense feina i arruïnat, ha

perdut fins i tot el dret a veure
la seva filla Laura. Constret
per un jutge perquè aconsegueixi una ocupació estable,
no li queda altra elecció més
que anar a una petita illa bretona per entrenar l’equip de
futbol local. Si aconsegueixen
guanyar els tres pròxims partits, hauran aconseguit reunir
els suficients diners per salvar la fàbrica de conserves
de l’illa, que dóna ocupació
a la meitat dels seus habitants, i que està en situació
de suspensió de pagaments.
Patrick es troba immediatament davant d’un obstacle
encara més gran: transformar pescadors en futbolistes
gairebé professionals.

Desafecció

cerca de la bellesa en un món aparentment mancat d’amor. La pel·lícula de
Tony Kaye (American History X) evi-

Una família trencada intenta
sobreviure a un cap de setmana de casament. Després
de deu anys, Elle Griffin torna
al seu Connecticut natal per
primera vegada des que el
seu marit Don Griffin la va
enganyar amb la seva millor
amiga Bebe McBride. Elle ha
tornat per assistir al casament del seu fill adoptat (i el
de Don), Alejandro, la qual se
celebrarà a la casa que ella i
Don van construir quan estaven casats, i en la qual Don
continua vivint, sense estar
casat , amb Bebe. Les complicacions apareixeran quan
Alejandro informa els seus
pares que la seva mare biològica assistirà al casament
i que, per les seves estrictes
creences religioses, no té ni
idea que Elle i Don han estat
separats tots aquests anys.
Don i Elle hauran d’enterrar
el seu ressentiment i actuar com un matrimoni feliç,
mentre Bebe és forçada a desaparèixer durant el cap de
setmana.
ll scary movie 5

Direcció: Malcolm D. Lee. Interpretació: Lindsay Lohan,
Charlie Sheen, Ashley Tisdale, Kate Walsh, Terry Crews,
Molly Shannon, Jerry O’Connell, Heather Locklear. Comèdia. EUA.

Els feliçment casats Donen
i Jody comencen a observar

el professor
dijous, 20.30 h
catcinemes

dencia que són temps difícils per a uns
i altres. Per desgràcia, l’ensenyament
no és un problema únicament del nostre país; als Estats Units, on transcorre
el llargmetratge, les retallades també
han afectat a aquesta àrea, amb milions
de professors acomiadats i nombroses
privatitzacions de centres.
Adrien Brody, possiblement al millor
paper de la seva carrera juntament amb
el d’El pianista, dóna vida a un professor diferent de la resta. Amb una tempestuosa vida personal, Henry Barthes
no només haurà de lluitar en un entorn
caòtic i per un període de temps molt
limitat per la seva condició de substitut, sinó que també haurà d’enfrontarse a l’imminent mort del seu avi, malalt

d’Alzheimer, i a un terrible secret.
Les imatges que ens proposa Kaye ens
incomoden perquè són sinceres i reals.
En el terreny estètic, la composició detallista i el tractament dels plans combinen cert efecte màgic amb un realisme cruel, una proposta visceral en un
director que no s’ha prodigat massa
la darrera dècada (4 pel·lícules en 15
anys) però que no dubta a unir sense
cap mena de rubor, i molt encertadament, el món d’Edgar Allan Poe al de la
docència, amb una escola buida, destrossada i assolada evocant l’esfondrament de la casa Usher, en altres temps
una luxosa i esplendorosa mansió, sempre brillant i relluent, com en un temps
va ser la vida a les escoles. n
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un gran equipo. Patrick ha de transformar uns pescadors en futbolistes gairebé professionals

alguns fenòmens estranys
a casa després de tornar de
l’hospital amb el seu nadó,
Aiden. Però quan el caos
s’apodera de la feina de Jody
com a ballarina de ballet i de
la carrera de Dan com a investigador de micos, la parella
descobreix que és assetjada
per una presència demoníaca.
Junts, amb l’ajuda d’experts
qualificats i de nombroses càmeres, intentaran desfer-se
del malèfic ésser abans que
sigui massa tard.
ll iron man 3

El descarat però brillant
e m p re s a ri To ny St a r k /
Iron Man s’enfrontarà a un
enemic el poder del qual no
coneix límits. Quan Stark
comprèn que el seu enemic ha destruït el seu univers personal, s’embarca
en una angoixant recerca
per trobar els responsables. Aquest viatge posarà a prova la seva enteresa
una i altra vegada. Acorralat, Stark haurà de sobreviure pels seus propis mitjans,
confiant en el seu enginy i
el seu instint per protegir
les persones que estima.

Durant la seva lluita, Stark
coneixerà la resposta a la
pregunta que el turmenta
en secret: l’hàbit fa el monjo
o és al contrari?
ll las aventuras de tadeo

jones

Direcció: Enrique Gato. Animació. Espanya.

A causa d’una confusió,
Tadeo, un paleta somiador,
serà pres per un famós arqueòleg i enviat a una expedició a Perú. Amb l’ajuda del
seu fidel gos Jeff, una intrèpida professora, un lloro i un
buscavides, intentaran salvar
la mítica ciutat perduda dels
inques d’una malvada corporació de caçatresors.

objetivo: la casa blanca. Mike Banning entra en acció per salvar el president dels Estats Units
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Direcció: Shane Black. Interpretació: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Don Cheadle, Guy Pearce,

Ben Kingsley, Rebecca Hall,
James Badge Dale, Scarlett
Johansson. Acció. EUA.
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