
A Roma amb amor
Ebiblio

Un cant d'amor a la capital italiana escrit per Woody Allen, el què assegura
escenes esbojarrades, afilades reflexions i enginyosos diàlegs. Amb
Penélope Cruz o Alec Baldwin, entre d'altres, al seu repartiment. Quatre…

Goodbye Berlin
Ebiblio

Faith Akin torna amb una entranyable "feel good movie" guanyadora del
Premi EFA 2017 del Públic Jove. Una fugida cap endavant, un viatge
catàrtic a l'estil EN LA CARRETERA però passada pel filtre de la sèrie…

La Pequeña Venecia
Ebiblio

Una de les sorpreses de la cartellera. Una història d'amistat inoblidable
que un bon cinèfil no s'hauria de perdre. Shun Li treballa en una fàbrica
tèxtil a les afores de Roma. De cop l'envien a Chioggia, una petita ciutat…

Les vacances de Setmana Santa han estat un període ideal per escapar-se a conèixer
una ciutat: Roma, Berlín, París, Venècia... Aquest any ens toca estar-nos a casa. Però
podem fer escapades cinematogràfiques. Us hem triat 12 pel·lícules disponibles a
l'eBiblioCat per conèixer ciutats sense sortir de casa.

Viatjar sense sortir de casa - Ciutats
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París, je t'aime
Ebiblio

A París, l'amor està a tot arreu. A les barres dels bars i cafeteries, a sota
la Torre Eiffel, incús a sota els carrers, en el metro. 'París,je t'aime' és un
París vist a través dels ulls d'alguns dels directors més aclamats, cadasc…

7 días en La Habana
Ebiblio

Una visió de la ciutat de La Habana en un llargmetratge compost per set
curtmetratges de ficció dirigits per diferents directors de prestigi
internacional: Benito del Toro, Pablo Trapero, Elia Suleiman, Julio Mede…

Cairo Time
Ebiblio

Juliette, editora d'una revista de moda, viatge a el Caire per trobar-se
amb Mark,el seu marit. Però davant la impossibilitat de reunir-se amb la
seva dona per motius laborals, Mark decideix enviar-hi a un amic de…

Cielo sobre Berlín
Ebiblio

Dos àngels sobrevolen Berlin, una ciutat dividida pel 'mur de la vergonya'.
Només els poden veure els nens i els homes de bon cor. Testimonis
impotents que no poden canviar el curs dels fets, senten una gran…

Llums de París
Ebiblio

Marc Fitoussi (COPACABANA) torna a comptar amb Isabelle Huppert, que
protagonitza aquest melodrama francès per entendre les dificultats del
matrimoni sense perdre el somriure. La Brigitte i el Xavier es dediquen a …

Una família de Tòquio
Ebiblio

Una parella d'ancians que viu en una petita illa viatja a Tòquio per visitar
els seus tres fills. El més gran, Koichi, dirigeix un hospital. La filla, Shigeko
dirigeix un saló de bellesa. El segon, Shuji, dissenya decorats. Els fills vole…
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Barcelona, nit d'estiu
Ebiblio

Debut en el llargmetratge de ficció de Dani de la Orden i primera part del
díptic que contínua amb BARCELONA, NIT D’HIVERN, aquesta pel·lícula
romàntica d'històries creuades està a l'altura de clàssics del gènere com…

Taxi Teheran
Ebiblio

A la nova gamberrada de Jafar Panahi, per descomptat, gràcia cinèfila no
li falta. De Kim Ki Duk a THE WALKING DEAD, passant per MIDNIGHT IN
PARIS, Kurosawa, Mel Gibson i THE BIG BANG THEORY. Jocoses i…

Cosmopolis
Ebiblio

En una Nova York en plena ebullició, l'era del capitalisme arriba a la seva fi.
Eric Packer, el noi d'or de les altes finances, s'endinsa en la seva limusina
blanca. Alhora que la visita del president dels Estats Units paralitza…
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