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Aquest mes destaquem…

 

Títol: Spider-Man : un nuevo universo 

Directors:  Rob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 

EEUU · 2018 · 92 min. 

Signatura: DVD Spi 

Sinopsi: Miles Morales és un adolescent de Brooklyn que es 
converteix en el nou home-aranya i descobreix les il·limitades 
possibilitats del multiunivers on més d’un pot portar la màscara. 

 

Títol: Yuli 

Directora: Icíar Bollaín 

Espanya · 2018 · 107 min. 

Signatura: DVD Yul 

Sinopsi: Yuli és el sobrenom de Carlos Acosta. Des de petit, Yuli 
sempre ha fugit de qualsevol tipus de disciplina i educació. Els 
carrers d'una Havana empobrida i abandonada són la seva aula 
particular. El seu pare en canvi no pensa el mateix: sap que el seu 

fill té un talent natural per la dansa i per això l'obliga a assistir a l'Escola Nacional de Cuba. 
Malgrat les seves repetides escapades i la seva indisciplina inicial, Yuli acaba sent captivat 
pel món de la dansa i, així, des de petit començarà a forjar la seva llegenda, arribant a ser el 
primer ballarí negre que aconseguirà interpretar alguns dels papers més famosos del ballet. 
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Títol: Kursk 

Director: Thomas Vinterberg 

Espanya · 2018 · 93 min. 

Signatura: DVD Kur 

Sinopsi: Agost de 2000. El submarí nuclear de l'armada russa 
Kursk naufraga durant un exercici en aigües de la mar de Barents. 
Un desastre a què li segueix una marcada negligència 
governamental internacional que té en suspens el món 

 

Títol: Sorry to bother you 

Director: Boots Riley 

EEUU · 2018 · 107 min. 

Signatura: DVD Sor 

Sinopsi: Un venedor telefònic amb problemes d'autoestima 
descobreix la clau per a l'èxit en el negoci. Però quan comença 
a pujar esglaons en la companyia, els seus amics activistes 
denuncien pràctiques laborals injustes. 

 

 

Títol: La sociedad literaria y el pastel de piel de patata 

Director: Mike Newell 

Espanya · 2018 · 119 min. 

Signatura: DVD Soc 

Sinopsi: Mentre la ciutat de Londres comença a recuperarse de 
la II GM, una jove escriptora busca argument per un nou llibre. Un 
dia rep una carta d’un desconegut en la que li presenta un curiós 
club de lectura. Intrigada per aquests excèntrics personatges viatja 
a una petita illa on trobarà alguna cosa més que un argument. 
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Títol: Bohemian Rhapsody 

Director: Bryan Singer 

EEUU · 2018 · 120 min. 

Signatura: DVD Boh 

Sinopsi: Narració de l'ascens meteòric de la banda, el seu so 
revolucionari i la carrera en solitari de Freddie Mercury, així com la 
reunió de el grup i una de les millors actuacions en la història de la 
música rock. 

 

Títol: El Chapo. Temporada 1 

EEUU · 2017 · 9 h. 

Signatura: DVD Cha 

Sinopsi: Vida del famós narcotraficant i criminal mexicà El Chapo, des 
dels seus inicis en la dècada de 1980 treballant per al Cartell de 
Guadalajara, passant pel seu ascens a el poder en els anys 90 i fins 
a la seva caiguda definitiva el 2016. 

 

Títol: El Regreso de Ben 

Director: Peter Hedges 

EEUU · 2019 · 103 min. 

Signatura: DVD Reg 

Sinopsi: Ben Burns torna a casa amb la seva família la nit de Nadal. 
La desconfiada mare de Ben, Holly Burns, li dóna la benvinguda, però 
aviat s'adona que Ben no està bé. Durant 24 hores que poden canviar 
les seves vides per sempre, Holly ha de fer tot el que estigui al seu 
abast perquè la seva família no s'ensorri. 
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Títol: Superlópez  

Director: Javier Ruiz Caldera 

Espanya · 2018 · 107 min. 

Signatura: DVD Sup 

Sinopsi: Des de la seva arribada a la Terra procedent del 
planeta Chitón, la vida de Joan López no ha estat fàcil. Amb 
superpoders és difícil no destacar. No obstant això, alguna cosa 
és a punt de canviar. L'aparició en l'ordenada vida de López de 
Luisa, un antic amor d'institut, causa estralls. Ja no és moment 
de passar inadvertit. Tot i que amb això pugui cridar l'atenció del 

malvat Skorba i de la seva sibil·lina filla, Àgata, i posar en perill la supervivència del seu 
planeta d'origen. 

 

Títol: Entre dos aguas  

Director: Isaki Lacuesta 

Espanya · 2018 · 136 min. 

Signatura: DVD Ent 

Sinopsi: Isra i Cheíto són dos germans que han pres camins 
molt diferents en la vida. Quan Isra surt de la presó i Cheíto 
acaba una llarga missió enrolat a la Marina, tots dos tornen a la 
illa de San Fernando. El retrobament dels germans renovarà el 
record de la mort violenta del seu pare quan eren nens; la 
necessitat de reprendre les seves vides i reconciliar-se amb ells 

mateixos els unirà de nou. 

 

A més a més ... 

Títol: The Rider 

Directora: Chloé Zhao 

EEUU · 2017 · 98 min. 

Signatura: DVD Rid 

 

Títol: Infiltrado en el KKKlan 
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Director: Spike Lee  

EEUU · 2018 · 130 min. 

Signatura: DVD Inf 

 

Títol: Lazzaro feliz 

Directora: Alice Rohrwacher 

EEUU · 2018 · 122 min. 

Signatura: DVD Laz 

 

Títol: Tu hijo 

Director: Miguel Ángel Vivas 

Espanya · 2019 · 98 min. 

Signatura: DVD Tu h 

 

Títol: La Casa del reloj en la pared 

Director: Eli Roth 

EEUU · 2018 · 105 min. 

Signatura: DVD Cas 

 

Títol: Los niños de Brasil 

Director: Franklin J. Schaffner 

EEUU · 1978 · 125 min. 

Signatura: DVD Nin 

 

I moltes novetats més .... Vine a conèixer-les a la Biblioteca. T’hi esperem! 

 


