
 27 de desembre de 2012  | Horari: 11.00 h  | CINEMES IMPERIAL

Direcció: Jennifer Yuh Nelson. 
País: USA
Any: 2011. 
Durada: 93 min. 
Guió: Jonathan Aibel i Glenn Berger. 
Música: John Powell i Hans Zimmer. 

Sinopsi: Po està ara vivint el seu somni com el 
Guerrer del Drac, protegint la Vall de la Pau al 
costat dels seus amics i els seus companys mes-
tres del Kung Fu, Els Cinc Furiosos. Però la seva 
nova i impressionant vida es troba amenaçada 
per l’aparició d’un vilà formidable, Lord Shen, 
que té pensat usar una arma secreta imparable 
per conquerir la Xina i destruir el Kung Fu. Po 
haurà de buscar en el seu passat per descobrir 
els secrets del seu misteriós origen, només lla-
vors serà capaç de reunir les forces necessàries 
per vèncer.
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 3 de gener de 2013 | Horari: 11.00 h | CINEMES IMPERIAL

Títol original: The pirates! Band of misfits

País: Gran Bretanya - EUA. 89 minuts.

Any: 2012

Direcció: Peter Lord, Jeff Newitt.

Música: Theodore Shapiro

Sinopsi: L’entusiasta però maldestre Capità Pirata, malgrat haver tin-

gut poc èxit en les seves aventures a alta mar, somia aconseguir el 

Premi Pirata de l’Any. 

Un amor persistent, inoxidable pel cinema i els seus gèneres tradi-
cionals manté viva la flama de la factoria Aardman. A Chicken run, 
evasió a la granja van retre homenatge a les cintes bèl·liques desen-
volupades en camps de concentració, amb citacions explícites a Trai-
dor en el infierno i La gran evasió. Wallace i Gromit: La maledicció 
de les verdures s’inspirava en les pel·lícules de terror de la Hammer, 
amb salutació cordial a King Kong i una altra al cinema de l’Oest en 
un gagmolt subtil. És evident quina modalitat del cinema d’aventures 
clàssic saqueja Pirates!, la nova meravella dels estudis britànics, un 
altre prodigi tècnic d’animació stop-motion. Pura artesania, filigrana 
manual que aconsegueix el rang d’excel·lència.

Jordi Batlle Caminal (La Vanguardia)
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