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CINEMA 
 

NOVETATS – JUNY 2019
 

 
Títol: En la playa de Chesil 
Director: Dominic Cooke 
Regne Unit · 2017 · 105 min 
Sinopsi: Anglaterra, 1962. Florence i Edward, tenen poc més de 20 anys. 
Ella de classe mitjana alta, ell de classe baixa. Innocents, verges i 
enamorats quan encara no s’havia publicat el primer LP dels Beatles i 
“L’amant de Lady Chatterley” estava prohibit, es casen i passen la seva 
primera nit de noces en un hotel, al costat de la famosa Chesil Beach. El 
que succeeix aquesta nit, entre les seves paraules i els seus silencis, 
canviarà les seves vides per sempre. 

 
Adaptació cinematogràfica de la novel·la “Chesil Beach” d’Ian McEwan. 
 
Premis i festivals: Festival de Torontó, 2017; Festival de Londres 2017; i inauguració 
del D’A Film Festival de Barcelona 2018 
 
“Saoirse Ronan està extraordinària —igual que tot— en aquesta fascinant adaptació de la 
novel·la de Ian McEwan (…) Divertida, delicada i esquinçadora”, Variety 

Títol: Girl 
Director: Lukas Dhont 
Bèlgica – Holanda · 2018 · 102 min 
Sinopsi: Lara, de 15 anys, somia amb convertir-se en ballarina. Amb el 
suport del seu pare, es llança de ple a aquesta recerca interminable. Però 
el seu cos no es doblega tan fàcilment a la disciplina que li imposa, 
perquè en realitat quan va néixer era un nen.  
 
“Quan era nen, el meu pare volia que fos escolta. Cada dues setmana 
ens portava allà a mi i al meu germà a que juguéssim amb altres xavals 

en el fang o anéssim de càmping. Tots dos ho odiàvem. Nosaltres preferíem cantar i ballar 
perquè així sentíem que ens expressàvem com realment érem. Podeu imaginar com de 
confús va ser comprendre no gaire després que això es veia com una cosa femení, “per a 
noies”. Jo era un noi, així que com em podia agradar això? Així que finalment vaig deixar de 
fer-ho perquè no volia que riguessin de mi.” Lukas Dhont  
 
Un retrat de gènere, identitat i perseverança.
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Títol: La noche de Halloween 
Director: David Gordon Green 
EEUU · 2018 · 109 min 
Sinopsi: Jamie Lee Curtis torna al seu icònic personatge Laurie Strode, 
qui arriba a la confrontació final amb Michael Myers, la figura 
emmascarada que l’ha perseguit des que va escapar de la matança que 
ell va cometre la nit d’Halloween de fa quatre dècades. Nou lliurament de 
“Halloween”, seqüela directa de l’original de 1978. John Carpenter 
(creador de l’original) és el productor executiu. 
Fons especial: Gènere fantàstic i de terror 

 
 

Títol: Nos vemos allà arriba 
Director: Albert Duponel 
França · 2018 · 112 min 
Sinopsi: Novembre de 1919. Dos supervivents de les trinxeres munten 
una estafa al voltant dels monuments funeraris als caiguts en la Primera 
Guerra Mundial. Un d’ells és un il·lustrador brillant; l’altre, un modest 
comptable. A la França dels bojos anys vint, la seva operació es 
converteix en alguna cosa tan perillós com a espectacular. 
Guanyadora de 5 Premis César i amb més de 2 milions d’espectadors a 
França, aquesta pel·lícula està basada en la novel·la “Nos vemos allá 

arriba” de Pierre Lemaitre, guanyadora del prestigiós Premi Goncourt al 2013. 
 

 
 
Títol: Viaje al cuarto de una madre 
Directora: Celia Rico Cavellino 
Espanya · 2018 · 94 min 
Sinopsi: Leonor vol marxar de casa, però no s’atreveix a dir-li-ho a la 
seva mare. Estrella no vol que es vagi, però tampoc és capaç de retenir-
la al seu costat. Mare i filla hauran d’afrontar aquesta nova etapa de la 
vida en la qual el seu món en comú trontolla. Es tracta d’una pel·lícula 
sobre l’estret llaç que uneix una mare i una filla, tan íntim i delicat que 
sovint s’embolica i les atrapa. 
 

 

I  T AM BÉ:  
 “Carmen y Lola”, dirigida per Arantxa Echevarría 
 “El Ángel”, dirigida per Luís Ortega 
 “El reino”, dirigida per Rodrigo Soroyen 
 “Formentera lady”, dirigida per Pau Durà 
 “La sombra de la ley”, dirigida per Dani de la Torre 
 “Mamma Mia! Una y otra vez”, dirigida per Ol Parker 
 “Mary Shelley”, dirigida per Haifaa Al-Mansour 
 “No dejes rastro”, dirigida per Debra Granik 
 “Petra”, dirigida per Jaime Rosales 
 “Fariña”, sèrie de TV dirigida per Carlos Sedes i Jorge Torregrossa. Basada en el 

llibre “Fariña”, de Nacho Carretero. 
 


