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Títol: Casper 

Director/a: Brad Silberling 

Signatura: IDVD Cas 

Gènere: Acció i Aventures 

Sinopsi: "Amblin Entertainment i els productors executius Steven Spielberg, Gerald R. 

Molen i Jeffrey A. Montgomery presenten una meravellosa pel·lícula repleta de riures, 

il·lusions i sorpreses fantasmals. El Dr. James Harvey (Bill Pullman) i la seva filla Kat (Christina Ricci) arriben 

a Whipstaff Manor, una vella i atrotinada mansió. La seva cobejosa propietària, Carrigan Crittendon (Cathy 

Moriarty), ha contractat al Dr. Harvey perquè exorcitzi la casa: allí es troba Casper, un amigable i solitari 

fantasma que només desitja un amic, al costat dels seus tres increïbles oncles, Fuet, Tuf i Gordi (El Trio 

Fantasmal). Si el seu pla funciona, ella i Dibs (Eric Aneu-li), el seu soci, es faran amb el fabulós tresor de la 

mansió. Mentrestant, Casper ha trobat en Kat la seva ànima bessona, però el Trio Fantasmal no vol 

humans a casa. Amb les seves divertides entremaliadures i els seus sorprenents efectes especials, dels 

creadors de Qui Va enganyar a Roger Rabbit? i Jurassic Park. Casper suposa una trepidant comèdia 

d'aventures per a tots els públics. 

Àudio: Anglès i Castellà 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La rebelión de los cuentos 

Director/a: Jakob Schuh i Jan Lachauer 

Signatura: IDVD Reb 

Gènere: Comèdia – Cinema fantàstic (Animació) 

Sinopsi: La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de Roald Dahl, Revolting 

Rhymes, per part dels productors d’El Grúfal i el Nadal del senyor Branquilló. És una 

pel·lícula que recupera personatges i relats clàssics coneguts per tothom per donar-los la volta i introduir-

hi girs enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals. L’adaptació al cinema respecta l’esperit transgressor 

de Roald Dahl i encara va més enllà tot barrejant les històries entre sí per fer-ne una de nova i trepidant. 

Àudio: Castellà, Català i Anglès 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1366696~S46*cat
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Títol: Los investigadores y la maldición del Rey Oscuro 

Director/a: Christian Theede 

Signatura: IDVD Inv 

Gènere: Acció i Aventures 

Sinopsi: En una excursió del col·legi, Mia i el seu company de classe Basti van de visita a 

la casa de camp de la família Gruber, on investiguen un misteriós encanteri. A la casa 

apareixen misteriosos símbols de bruixeria, el bestiar dels Gruber malalta, l'aigua del pou es torna negra, i 

el graner s'incendia. Quins diables està passant? Potser és el malvat esperit de la muntanya? O algú està 

tractant de portar als Guber a la ruïna?  

Àudio: Català, Castellà i Alemany 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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