
El nom de la rosa

T.O.: Le nom de la rose
Any: 1986

Nacionalitat: França, Itàlia, R.F.
Alemana   

Durada: 130 minuts
Gènere: Intriga

Director: Jean-Jacques Annaud
Intérprets: Sean Connery, Christian
Slater, F. Murray Abraham, Michael

Lonsdale, Valentina Vargas, Ron
Perlman 

Sinopsi: Tot comença un bonic matí
de finals de novembre de l’any 1327
quan Fray Guillermo de Baskerville,

un monge franciscà i antic
inquisidor, i el seu inseparable

deixeble Asdo de Melk acuden a una
abadia benedictina situada al nord

d’Itàlia per a intentar resoldre
l’assassinat del miniaturista Adelmo
de Oranto. Durant la seva estància

més monges desapareixen per
aparèixer morts poc després. Qui és
l’assassí? Què van fer les víctimes

per ser assassinades? Ningú ho sap...

EL GRAN DICTADOR

T.O.: The Great Dictator
Any: 1940

Nacionalitat: Estats Units 
Durada: 128 minuts

Gènere: Comèdia. Nazisme
Director: Charles Chaplin

Intérprets: Charles Chaplin,
Paulette Godard, Jack Oakie,

Reginald Gardiner, Henry Daniell,
Carter de Haven, Grace Hale,

Maurice Moscovich, Billy Gilbert

Sinopsi: Durant els últims dies de la
Primera Guerra Mundial, un badoc
soldat salva la vida del devot pilot

militar Schultz. Desafortunadament,
la seva lluita contra el enemic

termina amb un cop que li fa perdre
la memòria. Després d’un temps a
l’hospital torna a casa a reobrir la

seva barberia al ghetto jueu. Però ell
no sap que Tomania ja no és la que

era i que ara està governada pel
dictador Adenoid Hynkel que ho fa

amb ma dura i discriminant als
jueus. A més el barber es sembla

molt al anomenat dictador.

El cop

T.O.: The Sting
Any: 1973

Nacionalitat: Estats Units 
Durada: 129 minuts

Gènere: Drama/Intriga
Director: George Roy Hill

Intérprets: Paul Newman, Robert
Redford, Robert Shaw, Charles
Durning, Ray Walston, Eileen

Brennan, Harold Gould, Dana Elcar,
John Heffernan

Sinopsi: Chicago, anys trenta.
Redford i Newman són dos

estafadors que decideixen venjar la
mort d’un vell i estimat col·lega del

gremi a mans del més poderós
gàngster de la ciutat. Per això

tramaran un enginyós i complicat pla
amb l’ajuda de tots els seus amics i

coneguts.

Premis: 7 Oscar inclosos millor
pel·lícula i director.

TRAINSPOTTING

T.O.: Trainspotting
Any: 1996

Nacionalitat: Escòcia (Regne Unit) 
Durada: 90 minuts

Gènere: Drama
Director: Danny Boyle

Intérprets: Ewan McGregor, Robert
Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen

Bremner, Kelly MacDonald, Kevin
McKidd, Peter Mullan

Sinopsi: Mark Renton és un jove escocès
addicte a l’heroïna, al igual que la resta
dels seus amics, els quals s’han creat un
món molt particular. Entre el grup hi ha

un violent i alcohòlic psicòpata, un
drogoaddicte desesperat, un cassanova
amb un coneixement enciclopèdic de
Sean Connery i un entusiasta de les

caminades i obsessiu de Iggy Pop. La
història ens relata com és la seva relació
amb les drogues i els seus amics i com
algun cop ha de decidir entre una cosa i

l’altra.


