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Novetats sèries gener 2019 

 

Títol: Juego de tronos 
 
Temporades: Setena temporada (4 DVD) 
 
Informació: Grans sorpreses ens esperen en aquesta nova 
temporada. Després d’haver deixat enrere una etapa carregada de 
batalles, aliances, retrobaments i inesperats finals que marquen un 
abans i un després en la saga fantàstica més visionada del moment, 
es parteix des d’una família Stark que, a pesar, de les seves grans 
pèrdues de cadascun dels seus membres, ressorgeix més fort que 

mai. A més, tindrà com a protagonista a una fortíssima mare de dracs més decidida que 
mai a portar els seus dracs a l’esdeveniment més important de tots. 
Les novetats més cridaneres que ens esperen en aquesta setena temporada són diverses 
i a cadascú més important. Cada vegada està més a prop l’alçament de qui es faci per fi 
amb la conquesta dels Set Regnes i la veritable identitat dinàstica de fins a qui ara se’l 
coneixia per una altra. Així mateix, les noves aliances que estan per arribar conformaran 
el canviant mapa de Ponent que, per fi, va convergint a poc a poc. 

 

Títol: El ala oeste de la Casa Blanca 
 
Temporades: Setena temporada (6 DVD) 
 
Informació: El President dels Estats Units d’Amèrica, el 
demòcrata Josiah Bartlet (Martin Sheen), governa la nació més 
poderosa del món profundament convençut que el que fa és el millor 
per al seu país. L’acció es desenvolupa dins de la Casa Blanca i 
mostra els secrets del febril treball al qual han d’enfrontar-se el 
President i els seus col·laboradors. En una atmosfera de tensió 
permanent, hauran d’esforçar-se fins a límits insospitats per a 
defensar el prestigi i la credibilitat del Govern a l’hora de resoldre els 

problemes nacionals i internacionals. 
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Títol: The Americans 
 
Temporades: Quarta temporada (4 DVD) 
 
Informació: Drama d’època els protagonistes de la qual són un 
matrimoni d’espies del KGB que, en els anys 80, viuen prop de 
Washington DC i es fan passar per estatunidencs. Phillip i 
Elizabeth Jennings tenen dos fills que no saben res sobre la 
veritable identitat dels seus pares. Hauran d’afrontar situacions 
molt difícies a causa de la recrudescència de la Guerra Freda durant 
la presidència de Ronald Reagan. Un altre problema no menor és la 
creixent afinitat que assegui Phillip per la manera de vida americà. 
 

 
 

 

Títol: American horror story 
 
Temporades: Setena temporada (3 DVD) 
 
Informació: La ciutat fictícia de Brookfield Heights, Michigan, queda 
dividida per les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016. 
La propietària del restaurant local, Ally Mayfair-Richards —
Sarah Paulson— està completament angoixada per la victòria de 
Donald Trump, emergint les seves fòbies i traumes. Per 
contra, Kai Anderson —Evan Peters—, s’alegra amb els resultats 
electorals i es veu temptat a buscar el poder polític reclutant gent 
desil·lusionada en el seu veïnat, per a formar una secta amb la 

finalitat de dominar el món, imposant por en la comunitat mitjançant actes 
violents disfressant-se de pallassos. Kai recluta a Winter Anderson —Billie Lourd—, la 
seva desil·lusionada germana petita, i a la reportera frustrada Beverly Hope —Adina 
Porter—. 
Ally es troba terroritzada pels pallassos. Les persones pròximes a ella, inclòs el seu 
psiquiatre, el Dr. Rudy Vincent —Cheyenne Jackson—, es pregunten si els atacs són 
reals o simplement són al·lucinacions provocades per la seva ansietat. La paranoia 
de Ally, intensificada per les activitats sospitoses dels nous veïns Harrison —
Billy Eichner— i Meadow Wilton —Leslie Grossman—, obstaculitza les seves relacions 
amb la seva esposa Ivy —Alison Pill— i el seu fill Oz —Cooper Dodson—. 
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Títol: Masters of sex 
 
Temporades: Sèrie completa (12 DVD) 
 
Informació: Basada en un llibre de Thomas Maier, la sèrie se centra 
en les figures del ginecòleg William Masters i la psicòloga Virginia 
Johnson, els estudis de la qual sobre la sexualitat a mitjans dels 60 
van canviar la manera de veure les relacions de parella en la societat 
estatunidenca de l’època. 
 
 
 

 

Títol: Merlí 
 
Temporades: Tercera temporada (5 DVD) 
 
Informació: Després de les vacances de Nadal, Merlí i els seus 
alumnes tornen a l’institut amb la cada vegada major proximitat de 
la temuda Selectivitat. Continuen algunes de les trames de la segona 
temporada, amb canvis a la sala de professors, que comptarà amb 
dues noves incorporacions: Gabi, un jove professor de Literatura; 
i Silvana, professora d’Història que despertarà la gelosia en Merlí en 
guanyar-se l’estima dels seus alumnes. 
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Títol: Matar al padre 
 
Temporades: Primera temporada (1 DVD) 
 
Informació: En la feliç Barcelona post-olímpica habita Jacobo Vidal, 
advocat de professió, home despòtic i autoritari determinat a 
controlar tots els aspectes de la seva existència i la dels seus fills, 
Tomás i Valeria. Pare obsessiu i disfuncional, no dubte a doblegar 
qualsevol obstacle que s’interposi en el benestar de la seva família 
per a encaixar-lo per força en la seva pròpia visió del món, convertint 
als seus fills en víctimes d’un excés d’amor patern. Però la vida és 

imprevisible i setze anys després, en 2012 i en plena crisi econòmica 
mundial, Jacobo comprova perplex com la seva vida no es correspon amb el que ell havia 
planejat. 

 

 

Títol: El ministerio del tiempo 
 
Temporades: Segona temporada (7 DVD) 
 
Informació: “El Ministerio del Tiempo” és una institució 
governamental autònoma i secreta que depèn directament de la 
Presidència de Govern. Igual que als Estats Units es guarden els 
secrets i la clau per a un possible atac nuclear de president a 
president, el mateix passa amb aquest Ministeri: només reis, 
presidents i un nombre exclusiu de persones saben d’ell. 
El pas cap a altres èpoques es realitza a través de portes vigilades 
per les “Patrullas del Ministerio”. El seu objectiu: detectar i impedir 

que qualsevol intrús del passat arribi al nostre present -o viceversa- amb la finalitat 
d’utilitzar la història per al seu benefici. Per a això les “Patrullas” hauran de viatjar al 
passat i evitar que ho aconsegueixin. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/President_del_Govern_d%27Espanya
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Títol: El día de mañana 
 
Temporades: Primera temporada (2 DVD) 
 
Informació: Justo Gil, un jove inquiet i ple d’ambicions, arriba com 
un immigrant més a la pròspera i prometedora Barcelona dels 1960, 
sense res en les butxaques i disposat a convertir-se en un home 
d’èxit. En la seva carrera cap al cim, la seva vida es creuarà amb la 
de Carme Román, una jove aspirant a actriu amb la qual iniciarà una 
història d’amor que els perseguirà durant anys. I també amb Mateo 
Moreno, policia de la temuda Brigada Social que li internarà en una 
fosca xarxa d’espionatges i delacions al mateix temps que es 
converteix en un estrany amic per a Justo. 
 

 

Títol:  Bates Motel 
 
Temporades:  Sèrie completa (15 DVD) 
 
Informació: Preqüela contemporània de la pel·lícula “Psicosi”, que 
ens fa un retrat íntim de com es desenvolupa la psique de 
Norman Bates durant els seus anys d’adolescència. Els fans 
descobriran la seva història de rerefons fosc i retorçat i coneixeran 
de primera mà que profundament intricada és la relació amb la seva 
mare, Norma, i com això va ajudar a forjar a un dels assassins en 
sèrie més famós de tots els temps. 

 

 

 


