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Diumenge 13 de gener de 2019

Cinema

"Superlópez"

Versió original (castellà)

Any: 2018

Durada: 108 min

País: Espanya

Direcció: Javier Ruiz Caldera

Repartiment: Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián López, Maribel Verdú,
Pedro Casablanc, Gracia Olayo, Ferran Rañé, Gonzalo de Castro, Mireia Portas,
David Fernández, Jordi Colom, Xavi Colom, Teresa Rodríguez, Alejandro Serrano,
Jorge Leon Martinez, Nao Albet

Sinopsi: Des de la seva arribada a la Terra procedent del planeta Chitón, la vida de
Juan López no ha estat fàcil. Si es tenen superpoders és difícil no destacar. Poder
volar, llegir la ment, tenir supervisió o detenir un comboi del metre perquè no
descarrili... i tornar després a l’oficina, esforçant-se per ser una persona normal, no
ha estat senzill. O potser sí, perquè Juan no necessita res més que el seu croissant
matinal per ser feliç... Tot i això, alguna cosa és a punt de canviar. L’aparició de
Luisa, un antic amor de l’institut, causarà estralls. Ja no és moment de passar
inadvertit. Malgrat que amb això pugui cridar l’atenció del malvat Skorba i de la
seva filla, Ágata, i posar en perill la supervivència del seu planeta d’origen.

CRÍTIQUES

“Un merescut i superheroic homenatge a la mediocritat nacional (...)”.

Carlos Marañón: Cinemanía

“Plena d’humor intel·ligent (...) de trepidants escenes tocades per aquella depuració
del sentit del ridícul i de l’humor que recorden tant l’essència de les vinyetes
originals com Mel Brooks (...)”.

Fausto Fernández: Fotogramas

Horari | Dues sessions: 16.30 h i 18.45 h

Destinataris | Públic general
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Organitza | Club Cinema Castellar Vallès

Programa | Cinema a Castellar i diumenge d'estrena
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