El dia de la bèstia
ciutat de deu

agafa els diners i corre

T.O.: Cidade de Deus
Any: 2002
Nacionalitat: Brasil
Durada: 130 minuts
Gènere: Drama
Director: Fernando Meirelles i Katia
Lundi
Intérprets: Matheus Nachtergaele, Seu
Jorge, Alexandre Rodrigues, Leandro
Firmino da Hora, Philippe Haagensen,
Douglas Silva, Roberta Rodríguez
Silvia

T.O.: Take the Money and Run
Any: 1969

Sinopsi: Basada en fets reals, conta la
història del creixement de crim
organitzat als suburbis de la ciutat de
Rio de Janeiro, des de finals dels anys
seixanta fins començaments dels
vuitanta, quan el tràfic de drogues i la
violència van imposar la seva llei entre
la misèria de les “favelas”.

T.O.: El día de la bestia
Any: 1995
Nacionalitat: Espanya
Durada: 103 minuts
Gènere: Comèdia/Acció
Director: Álex de la Iglesia
Intérprets: Álex Angulo,
Santiago Segura, Armando de
Razza, María García Cucinotta,
Terele Pávez, Saturnino García,
Nathalie Seseña, Jaime Blanch

Nacionalitat: Estats Units
Durada: 85 minuts
Gènere: Comèdia
Director: Woody Allen
Intérprets: Woody Allen, Janet
Margolin, Marcel Hillaire, Jacqueline
Hyde, Jan Merlin, Lonny Chapman,
Sinopsi: A través d’una sèrie
d’entrevistes amb qui el van conèixer,
la pel·lícula ens introdueix en la vida de
l’atracador Virgil Starkwell, que des
del començament va estar abocat a la
delinqüència. Després de passar una
infància a mercè dels nois més fort que
ell i al descobrir que la seva carrera
musical no anava a bon lloc, Virgil va
començar a robar. Però el seu escàs
talent com lladre aviat li conduirà a la
presó.

V Setmana
Cultural
Medicina UdL

Sinopsi: Un sacerdot creu haver
trobat el missatge secret de
l’apocalipsi segons Sant Joan:
L’Anticrist naixerà el 25 de
Desembre de 1995 en Madrid.
Per a aturar aquest naixement
satànic, el cura s’uneix a un
jove aficionat al death metal,
José Mari, intentant per tots els
mitjans descobrir en quina part
de Madrid tindrà lloc
l’apocalíptic esdeveniment amb
l’ajuda del professor Cavan, que
presenta un programa de
televisió sobre el món esotèric i
sobrenatural.

