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AMOR PERILLÓS. 1992.
22.10 TV3 (96’).
Director: Joyce Chopra.
Intèrprets: Joe Penny, Jenny
Robertson, Richard Lewis.

Una dona és acusada i pos-
teriorment condemnada per
l’assassinat de l’amant del seu
marit.

MI QUERIDA EMILY. 
22.10 TVE-1 (89’).
Director: Kevin Hooks.
Intèrprets: Rick Schroeder,
Lawrence Pressman, Khandi
Alexander.

Quan es queda vidu, un ho-
me ha de preocupar-se de tots
els problemes relacionats amb
l’educació de la seva filla...

LENNY. 1974.
23.10 Canal 33 (112’).
Director: Bob Fosse.
Intèrprets: Dustin Hoffman,
Valérie Perrine, Jan Miner.

Biografia del llegendari cò-
mic de «night club» Lenny
Bruce, que va escandalitzar
d’allò més la societat america-
na dels anys cinquanta amb el
seu humor audaç i sardònic.
Per als amants del Biopic cò-
mic.

Lenny, un còmic de music-
hall, coneix a Honey, una noia
que fa strip-tease, i se n’ena-
mora bojament. La segueix
fins a Miami, on es casen.

ELS ULLS DE LAURA
MARS. 1978.
23.55 TV3 (99’).
Director: Irvin Kershner.
Intèrprets: Faye Dunaway,
Tommy Lee Jones, Brad Dou-
rif.

Faye Dunaway

Una història de John Car-
penter totalment malaguanya-
da en la seva plasmació cine-
matogràfica, d’aquí el seu
fracàs comercial (per molt que
Barbara Streisand —la intèr-
pret que estava prevista en un
principi— canti el tema princi-
pal i que l’exhibicionisme a
càrrec de models irresistibles
sigui continu). Per als incondi-
cionals del Thriller.

Una fotògrafa d’alta costura
no pot acabar la seva feina, ja
que les seves fotos no reflectei-
xen el que ella fotografia, sinó
crims horribles.

POSTALES DESDE EL
FILO. 1990.
00.00 Canal 9 (101’).
Director: Mike Nichols.
Intèrpr ets: Meryl Streep, Shir-
ley MacLaine, Dennis Quaid.

«Cinema dins del cinema»,
com a la vella escola, però mal
servit per un Mike Nichols
menys pretensiós del que és ha-
bitual, però igual d’ineficaç.

Una actriu que acaba de su-
perar un tractament de drogaad-
dicció rep l’oferta de protago-
nitzar una pel.lícula. La seva
mare, una ex-cantant d’èxit,
s’encarregarà de mantenir-la
allunyada de les drogues durant
el rodatge.

EL PLACER DE LA
CARNE. 1993.
00.40 TVE-2 (92’).
Director: Barbara Barni.
Intèrprets: Meme Perlini, Ri-
card Erwin Sammel, Teresa
Pascarelli.

1944, fi de la II Guerra Mun-
dial. Morano, un carnisser italià
que s’ha enriquit durant la guer-
ra i amb ambicions literàries,
manté amagat a Axel, un deser-
tor alemany. A canvi, Axel li ha
d’escriure un llibre...

SIMON. 1980.
01.45 TVE-1 (94’).
Director: Marshall Brickman.
Intèrprets: Alan Arkin, Made-
leine Kahn, Austin Pendleton.

Un grup de científics poc es-
crupolosos agafen, com a coni-
llet d’índies, un professor de
psicologia. I pretenen convèn-
cer-lo que és un ésser arribat
d’un altre planeta.

LA FUGIDA DE L’ILLA
DEL DIABLE. 1973.
01.50 TV3 (87’).
Director: Bill Witney.
Intèrprets: Jim Brown, Chris-
topher George, Rick Ely.

Les Bras i Davert estan em-
presonats a l’illa del Diable.
Davert ha impedit que Les ma-
tés un guàrdia. Quan a Les li
concedeixen una amnistia,
agraït convida a Davert a esca-
par-se de la presó...

WILT. 1989.
02.00 Canal 9 (91’).
Director: Michael Tuchner.
Intèrprets: Griff Rhys Jones,
Mel Smith, Alison Steadman.

Adaptació cinematogràfica
de la famosa novel.la de Tom
Sharpe. Tot i que conté alguns
«gags» realment divertits (i
l’aconseguidíssim personatge
del sacerdot assassí), la pel.lí-
cula està mancada de talent cò-
mic i la força corrossiva que
necessita. Per als amants de
l’Humor anglès en versió light.

Henry Wilt és un professor
d’institut que, dins la seva mo-
notonia quotidiana, es confor-
ma a suportar els seus alumnes,
passejar el gos i somiar que as-
sassinen a Eva, la seva dona.
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AGENDA  Diumenge 11

FFESTESTAA M MAJORAJOR 1996 1996
SSANTANT  L LLORENÇLORENÇ DD’H’HORORTONSTONS

DISSABTE DIA 10
a la 1 de la matinada, a la Pista

DISCO-ROS
DIUMENGE DIA 11

a les 12 de la nit

Ball amb l’Orquestra COSTA BRAVA

DILLUNS DIA 12
a les 12 de la nit

BALL DE GALA amb l’Orquestra
Maravella

DIMARTS DIA 13
a les 11 de la nit
Teatre, amb l’obra PAU de Seneda,
posada en escena per la Companyia TIRLÒGICS

DIMECRES DIA 14
a les 11 de la nit

Teatre, amb l’obra
TORNA-LA A TOCAR SAM, posada en
escena pel grup de Teatre AL CURRI de Sant Pere
de Riudebitlles

Nota: és emprescindible que en el Ball de Gala de la nit
del dia 12 els assistents masculins portin americana i
corbata.

10, 11, 12,13 i 14 d’agost

Organitza: SOCIETAT CULTURAL HORTONENCA


