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  Avatar (James Cameron)

Avatar  és  la  nova  pel·lícula  del  director  James 
Cameron  (Titànic,  Terminator...)  En  la  que  la 
nostra  imaginació  podrà  volar  lliurement  per 
Pandora, la lluna del planeta Polifemo. La trama 
s'esdevé  en l'any  2154  on  Jake  Sully,  un marine, 
paraplègic,  ha  de  portar  a  terme  una  missió 
decisiva. Els natius de Pandora, els na'vi, tenen el 
seu habitat situat en un arbre arrelat a sobre d'un 
jaciment de unobtainium, un mineral molt cotitzat 
que podria solucionar els problemes energètics de 
la  terra. Els  avatars  són uns cossos  com els  dels 
na'vi,  creats  amb  adn  na'vi  i  el  cromosoma  d'un 
humà,  l'humà  que  mitjançant  impulsos 
electromagnètics,  podrà  ficar-se  a  la  pell  d'un 
avatar. En Jake haurà de controlar un avatar per 
aprendre  les   costums  i  rituals  dels  na'vi,  i  així 
intentar convèncer-los de que moguin el seu poble 
per poder extreure unobtainium. 

Fotograma de la pel·lícula Avatar.

Encara que el projecte te un fi científic, el coronel 
Quaritch, fa  que en Jake  li  transmeti  informació 
sobre els natius per si fa falta utilitzar la força per 
que  deixin  el  seu  poble.  En  un  principi  en  Jake 
compleix amb la seva missió, però això canvia quan 
s'enamora d'una nativa na'vi que li esta ensenyant 
les tradicions del seu poble.

Sherlock Holmes (Guy Ritchie)

El  director  Guy  Ritchie  (Porcs  i  diamants, 
Rochnrolla)  ens  porta  el  mític  Sherlock  Holmes 
(Personatge de ficció creat per Arthur Conan Doyle 
en el segle IXX) en una nova versió més moderna i 
descarada, sempre al costat del seu fidel amic, en 
Watson. 

En Sherlock mostra una actitud una mica allunyada 
del mític cavaller angles (encara que conserva cert 
punt) per apropar-se més a una forma de ser més 
intrèpida i descarada que li portara a rebre alguna 
bufetada.

Fotograma de la pel·lícula Sherlock Holmes.

A la gris i fosca Londres del segle IXX, i regna la por 
i el caos, a causa d'un assassí practicant de màgia 
negra que a tret la vida a més d'una donzella en 
rituals de sacrifici.

Sherlock  i  Watson  hauran  de  treballar  en  equip 
millor  que  mai  per  acabar  amb  la  amenaça  de 
Blackwood.  Encara  que  la  investigació  es  veurà 
entorpida  per  la  desaprovació  de  Holmes  del 
casament  de Watson  amb la  seva  promesa,  i  les 
arts  màgiques  inexplicables  del  malèfic  Lord 
Blackwood.

Avatar
-Diari de Tarragona: “La pel·lícula més taquillera 
de tots els temps”.

-Regió7: “Avatar segueix els passos de Titànic”.

-El Periòdico: “Apunta a gran favorita als 
Oscars”.

Sherlock Holmes
-El Periòdico: “Poderosa” 

-Espectadors.net: “Tot el repartiment té un bon 
nivell”.

-LaSemana.es: “Entretinguda a un nivell 
superior”.

         


