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Les millors estrenes de cinema i
sèries a Netflix de l'abril
Destaquen diversos documentals, la nova pel·lícula de David Verdaguer, un spinoff de Vis a Vis i Idris Elba
[centrareport]Netflix, plataforma de sèries i cinema líder a l'estat espanyol -i a bona part del mónenceta el mes d'abril amb una gran llista d'estrenes. La companyia, que es presenta als Oscars
aquest abril com a indiscutible favorita, segueix per davant d'Amazon Prime i Disney en el
lideratge.
[nointext]
Netflix (http://www.netflix.com) ha preparat un bon llistat d'estrenes, entre les quals destaquen
diversos documentals, la nova pel·lícula de David Verdaguer, un spin-off de Vis a Vis i Idris Elba a
Cowboys de asfalto.
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1. Cowboy de asfalto (2 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_fsXQFjdLxs
Basada en una novel·la de Greg Neri, explica la història de Cole, un adolescent de 15 anys amb
conductes problemàtiques, que es veu atrapat entre una vida delictiva i la dinàmica subcultura
vaquera urbana del seu pare molt distant. Una història original basada en els antics cowboys que
quedaven a la ciutat de Nova Orleans. [tornarindex]
2. La Serpiente (2 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_Iyx1mdKCXY
Minisèrie de vuit capítols d'un dels gèneres que més triomfen a Netflix: el true crime. Explica la
història de l'estafador i assassí en massa, Charles Sobhraj, que és descobert i seguit per un jove
funcionari de l'ambaixada a mitjans dels 70 al sud-est asiàtic. Un dels seus directors, Tom
Shakland, ha format part de grans produccions de Netflix i HBO com House of Cards i The
Leftovers. [tornarindex]
3. Madame Claude (2 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=OfWDTj5uLXQ
Remake del film eròtic dels anys 70 francès que aborda les vides de les dones que treballen en un
prostíbul de París. Netflix aposta per deixar enrere el component sexual i eròtic del film original i
explica la història de la gerent, Madame Claude, que veurà amenaçat el seu poder i la seva
influència per una nouvinguda. [tornarindex]
[intext2]
4. Coded Bias (5 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=jZl55PsfZJQ
Un dels millors documentals que estrena la plataforma aquest mes. Gràcies a una investigació
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d'una dona de l'MIT (l'institut tecnològic més important d'Estats Units), es demostra que el
reconeixement facial no funciona correctament amb les pells més fosques. La investigadora
mostra en el documental la seva conseqüent lluita contra les autoritats nord-americanes perquè es
canviessin els algoritmes actuals per tal d'evitar els prejudicis racials. ?[tornarindex]
5. This is a Robbery: The World's Biggest Art Heist (7 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=OH18cKTmwZ8
Minisèrie documental que desgrana la història de 1990 sobre dos homes vestits de policies van
robar milions de dòlars en art d'un museu de Boston. Les obres segueixen perdudes, però el cas ha
revelat una de les més estranyes conspiracions a la comunitat artística internacional.
?[tornarindex]
[intext3]
6. Thunder Force (9 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=qnx6-YLXFwg
Nova pel·lícula de Netflix de contingut fàcil de digerir. En un món en què els supermalvats són el pa
de cada dia de la humanitat, dues amigues de la infància distanciades (interpretades per Melissa
McCarthy i Octavia Spencer) es reuneixen després que una d'elles idea un tractament que els
dona superpoders per protegir la seva ciutat. [tornarindex]
7. Night in Paradise? (9 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_Sm6_FK51VA
Film coreà sobre un criminal d'una banda liderada per un important capo de la droga. Aquest
home intenta corregir el rumb de la seva vida per ajudar la seva germana malalta i el seu nebot.
Fins que un dia la seva germana i el seu nebot són assassinats de forma accidental quan volien
matar Tae-gu i aquest decideix venjar-se. ?[tornarindex]
8. Lo dejo cuando quiera (12 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=9LsrPnll5EM
Pel·lícula espanyola protagonitzada per David Verdaguer. Tres professors universitaris als quals
la crisi ha deixat sense feina, troben accidentalment la solució als seus problemes en el projecte
d'investigació en el que treballa des de fa anys un d'ells: un complex vitamínic que ofereix, per la
seva sorpresa, desfasament al màxim sense efectes secundaris. [tornarindex]
9. Love and Monsters (14 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=DdIHtymX_Fc
Una de les pel·lícules més esperades pels fans adolescents de la plataforma. ?Un jove
adolescent aprèn a sobreviure en un món postapocalíptic ple de monstres amb l'ajuda d'un expert
caçador. El seu protagonista és l'actor Dylan O'Brien, conegut per la saga del Corredor del
Laberint. [tornarindex]
10. Muchos hijos, un mono y un castillo (16 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=LYz03-bTC6w
El millor documental dels Goya del 2017 explica la història de Julia Salmerón al voltant de tres
eixos: molts fills, un mico i un castell. Quan el menor dels seus fills s'assabenta que la seva mare
ha perdut la vèrtebra de la seva besàvia assassinada, guardada al llarg de tres generacions, la
família emprèn una divertida recerca entre els més peculiars i estranys objectes que Julita ha
anat acumulant al llarg dels seus més de vuitanta anys. Però el que en realitat Julita està a punt de
trobar és el veritable significat de la vida. ?[tornarindex]
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11. Vis a Vis: El oasis (20 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=CFf15ubE_6I
La famosa i estimada sèrie espanyola gaudirà d'un nou spin-off amb els personatges de la Maca i
la Zulema com a protagonistes. La sèrie, de només vuit episodis, serà una evolució de la trama
original i compta amb bona part del repartiment original. [tornarindex]
12. Zero (21 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=LV6Z_jW0vAA
Sèrie de producció italiana que aspira a ser una de les revelacions entre els adolescents. Un jove
amb el poder de tornar-se invisible es veu arrossegat a el pla d'un criminal d'estar per casa que
vol dominar el barri. ?[tornarindex]
13. Stowaway (22 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=A_apvQkWsVY
La tripulació d'una nau espacial que es dirigeix a Mart descobreix inesperadament la presència
d'un polissó a bord que provoca accidentalment danys greus en els sistemes de suport vital de la
nau. Sense combustible per tornar a la Terra i sense mitjans suficients per sobreviure molt de
temps a la deriva, els tripulants decideixen "acabar" amb la presència de l'intrús a qualsevol
preu. [tornarindex]
14. Shadow and Bone (23 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=pYNRJvWcK2A
Basada en la novel·la juvenil de Leigh Bardugo, explica una història de fantasia sobre forces
sinistres que conspiren contra una jove soldat quan descobreix un poder màgic que podria unir al
seu món. ?[tornarindex]
15. Things Heard & Seen (29 d'abril)
Amanda Seyfried protagonitza la seva segona pel·lícula per a Netflix després de l'èxit de Mank la més nominada als Oscars 2021-. La pel·lícula explica com una parella de Manhattan es muda a
un llogaret històric a la vall del Hudson i acaba descobrint que el seu matrimoni amaga una sinistra
foscor que rivalitza amb la història de la seva nova llar. [tornarindex]
16. El inocente (30 d'abril)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Vozqko1F9mk
El director Oriol Paulo, un dels majors talents de la cinematografia espanyola, dirigeix la seva
primera sèrie per a Netflix amb el protagonisme de Mario Casas, un dels actors del moment. La
trama se centra en Mateo, un home que sense voler, acaba matant a una persona en una baralla
i condemnat a la presó. Nou anys després surt del centre penitenciari decidit a deixar enrere el
seu passat, però diversos personatges foscos el fan rememorar aquell moment tan tràgic.
[tornarindex]
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