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La barbería : todo el mundo 

necesita un corte. Malcolm D. Lee. 

EE.UU, 2016. 

Tras dez anos a barbería de Calvin 

cambiou, a chegada de mulleres deulle 

un novo aire. Pero ese ambiente de 

camaradería e diversión non dura para 

sempre e Calvin, Eddie e o resto da 

cuadrilla deben traballar xuntos para 

salvar a súa tenda e a veciñanza dunha 

cuadrilla que deambula polas rúas. 

 Xénero : Comedia. 

Signatura: CINE COM nue 

 

No respires. Fede Álvarez. EE.UU, 

2015. 

Uns  ladróns teñen a oportunidade de 

cometer o roubo perfecto. O seu 

obxectivo será un cego solitario, 

posuidor de miles de dólares ocultos. 

Cando entran na súa casa serán 

conscientes do seu erro, teñen que 

loitar por sobrevivir contra un psicópata 

cos seus propios e temibles segredos. 

Xénero : Terror 

Signatura: CINE TER sun 



 

Ben-Hur. Timur Bekmambetov. EE.UU, 

2015. 

Judah Ben-Hur  é un príncipe 
falsamente acusado de traizón polo seu 
irmán adoptivo Messala, un oficial do 
exército romano. Desposuído do seu 
título e separado da súa familia e da 
muller que ama , Judah é condenado á 
escravitude nas galeras. Despois de 
varios anos, Judah regresa á súa terra 
natal en busca de vinganza, pero 
atopará a súa propia redención. 

Xénero : Drama 

Signatura: CINE ACC ben 

 

Historia de una pasión. Terence 

Davie. Reino Unido, 2016. 

A historia da poetisa estadounidense 

Emily Dickinson, desde a súa infancia 

até converterse na famosa artista que 

coñecemos. 

Xénero : Drama.Biográfico 

Signatura: CINE BIO his 

 

Los caballeros blancos. Joachim 

Lafosse. Bélgica, 2015. 

Jacques Arnault, presidente da ONG 

'Move for kids', planea unha gran 

operación: el e o seu equipo pensan 

sacar do Chad a 300 orfos, vítimas da 

guerra civil, e entregalos a parellas 

francesas que tramitaron solicitudes de 

adopción. A xornalista Françoise Dubois 

acompáñaos para cubrir a información. 

Xénero : Drama 

Signatura: CINE DRA cab 



 

Bella y perdida. Pietro Marcello. 

Pietro Marcello,2015. 

Un servente embárcase nunha viaxe 
que lle leva desde o Monte Vesubio á 
actual Campania para honrar os últimos 
desexos do pastor Tommaso. A súa 
misión será a de salvar a un mozo 
búfalo que se atopa no antigo palacio 
real de Carditello. 

Xénero : Fantástico. 

Signatura: CINE CFT bel 

 

 

Don Verdean. Jared Hess. EE.UU, 

2015. 

O arqueólogo bíblico Don Verdean é 
contratado polo pastor da igrexa local 
para atopar unhas reliquias para axudar 
a promover a fe. Pero ao non atopar 
nada, o protagonista vese obrigado a 
ser creativo.... 

Xénero : Comedia 

Signatura : CINE COM don 

 

Equity. Meera Menon. EE.UU, 2016. 

Historia ambientada no mundo bolsista 

de Wall Street no que unha investidora 

trata de promocionar na súa firma. 

Xénero : Drama.   

Signatura : CINE DRA equ 



 

El hombre de las mil caras. Alberto 

Rodríguez L. EE.UU, 2015. 

Francisco Paesa, responsable da 

operación contra ETA máis importante 

da historia, vese envolvido nun caso de 

extorsión en plena crise dos GAL e ten 

que fuxir do país. Cando regresa, 

arruinado e no seu peor momento, 

recibe a visita do ex Director Xeral da 

Garda Civil, Luís Roldán  e da súa 

muller, que lle ofrecen un millón de 

dólares por axudarlles a salvar 1.500 

millóns de pesetas subtraídos ao erario 

público. 

Xénero : Suspense. 

 Signatura : CINE SUS hom 

 

Born to be Blue. Robert Budreau. 

Canadá, 2015. 

Biografía do trompetista de jazz Chet 

Baker nos anos 60. A historia céntrase 

na época na que Baker comeza a rodar 

unha película sobre si mesmo e 

namórase da súa compañeira de rodaxe, 

a enigmática Jane. 

Xénero : Biográfico 

Signatura: CINE BIO bor 

 



 

El Gruñon : te arruinará el día .... 

Dome Karukoski. Finlandia, 2014. 

Un arisco ancián choca coa súa nora 

cando, ten que trasladarse a vivir coa 

familia do seu fillo a Helsinski, unha 

cidade moderna, lonxe da súa contorna. 

A súa nora non ten tempo para perder 

cun cascarrabias. As cousas 

complícanse cando o gruñón decide 

axudar á súa nora. 

Xénero : Comedia. 

Signatura: CINE COM gru 

 

La camarera Lynn. Ingo Haeb. 

Alemania,  2014 

Lynn Zapatek é unha camareira 

obsesionada pola limpeza; dedícase en 

corpo e alma ás tarefas domésticas que 

ten ao seu cargo no hotel Eden. O que 

realmente lle interesa é coñecer os 

segredos dos clientes, así que husmea 

en todas as súas pertenzas. 

Ademais,escóndese debaixo das camas 

para escoitar o que sucede. 

 Xénero : Drama 

Signatura: CINE DRA cam 

 

Desaparecida. Morgan O'Neill. EE.UU, 

2015. 

Mike Fletcher  é un detective rudo e 

obsesivo, cuxa socia lle segue a pista a 

un asasino en serie que anda á caza de 

novas prostitutas . A filla de Fletcher 

desaparece: foi raptada polo asasino, 

que a confundiu cunha prostituta. 

Fletcher vai a tratar de localizalo para 

salvar a súa filla. 

Xénero : Cine suspense 

Signatura : CINE SUS des 



 

Lobos sucios. Simón Casal de Miguel. 

España,  2016. 

Ano 1944, Manuela traballa en Galicia 
nunha explotación de Wolframio 
pertencente aos nazis. Debe coidar da 
súa filla enferma e sobreporse ante os 
comentarios da xente que lle acusan de 
ser unha meiga. A súa vida dará un xiro 
tras coñecer a uns espías aliados que 
pretenden facer un gran roubo de 
wolframio. 

Xénero : Histórico. Drama 

Signatura : CINE HIS lob 

 

Captain fantastic. Matt Ross. EE.UU, 

2016. 

Ben é un home que pasou dez anos 

vivindo nos bosques situados no 

noroeste dos Estados Unidos criando 

aos seus fillos. As circunstancias fan 

que a familia deba abandonar o seu 

modo de vida e volver á civilización. 

Asimilar a súa nova situación e 

adaptarse de novo á sociedade moderna 

non lles vai a resultar nada sinxelo. 

Xénero : Drama 

Signatura :CINE DRA cap 

 

Hardcore Henry. Ilya Naishuller. 

EE.UU, 2015. 

Non lembras nada, principalmente 
porque fuches devolto á vida pola túa 
esposa. Es un cyborg chamado Henry e 
cando descobres o que sucedeu coa túa 
muller, o teu obxectivo será vingarche 
atravesando toda Moscova se é 
necesario. Cinta de acción rodada 
integramente en primeira persoa. 

Xénero : Cine ciencia ficción 

Signatura : CINE CFT har 



 

La estación de las mujeres. Leena 

Yadav. India, 2016. 

Nun pequeno pobo do estado de 
Gujarat, na India actual, catro mulleres 
atrévense a oporse aos homes e ás 
tradicións ancestrais que as esclavizan. 
Alentadas pola súa amizade entre elas e 
o seu desexo de liberdade, enfróntanse 
aos seus demos e soñan co amor e 
outro mundo. 

Xénero : Drama 

Signatura : CINE DRA est 

 

A Good American. Friedrich Moser. 

EE.UU,  2016. 

Despois da guerra fría, a NSA  empeza a 
desenvolver un innovador programa de 
vixilancia que pode recoller calquera 
sinal electrónico, filtrala por obxectivos 
e proporcionar resultados en tempo 
real. Con todo, deciden abandonar o 
proxecto a finais de agosto de 2001, tres 
semanas antes dos atentados do 11-S, 
porque é demasiado barato. Despois do 
ataque terrorista, o proxecto retómase a 
principios de 2002, e atópase aos 
terroristas case ao instante. 

Xénero : Cine Documental 

Signatura :CINE DOC goo 

 

 

Florence Foster Jenkins. Stephen 

Frears  EE.UU, 2016 

Baseada na vida de Florence Foster 
Jenkins, unha soprano estadounidense 
sen ningún talento aparente para a 
música.O mánager da cantante 
convéncea para que financie a súa 
carreira musical coa parte da herdanza 
familiar. O feito de non saber cantar non 
é un impedimento para que Florence 
alcance o éxito e a xente acuda aos 
seus recitais . 

Xénero : Comedia. 



Signatura : CINE COM flo 

 

Café Society. Woody Allen. EE.UU, 

2016. 

Los Ángeles, anos 30. Na meca do 
cinema, o mozo recentemente chegado 
Bobby Dorfman, sobriño dun poderoso 
axente e produtor de Hollywood , 
namórase de Vonnie , a guapa secretaria 
do seu tío Phil. 

Xénero : Romántico 

Signatura : CINE ROM caf 

 

 

The neon demon. Nicolas Winding 

Refn. Francia, 2016. 

Jesse é unha moza que chega aos 
Angeles, California, para facer o seu 
soño realidade: converterse en 
supermodelo. Pero a súa mocidade e 
beleza espertará ao demo, e verase 
atrapada nun perigoso mundo de 
envexas e celos no que as modelos 
están dispostas a todo para triunfar. 

Xénero : Terror.Suspense 

Signatura : CINE TER neo 



 

Un monstruo viene a verme. J.A. 

Bayona. España, 2016. 

Tras a separación dos seus pais, 
Connor , un mozo de 12 anos, terá que 
ocuparse de levar as rendas da casa, 
pois a súa nai está enferma de cancro. 
Así as cousas, o neno tentará superar 
os seus medos e fobias coa axuda dun 
monstro , pero as súas fantasías terán 
que enfrontarse non só coa realidade, 
senón coa súa fría e calculadora avoa . 

Xénero : Drama.Fantástico 

Signatura : CINE DRA mon 

 

Lejos del mar. Imanol Uribe. España, 

2015. 

Santi sae do cárcere e viaxa ao sur para 
visitar a Emilio, un antigo compañeiro 
de cela que está enfermo. A casualidade 
fai que tropece con Mariña, a médico 
que atende ao seu amigo. Con ela tivo 
Santi un encontro terrible hai moitos 
anos que marcou a vida de ambos. Este 
reencontro faralles enfrontarse ao 
pasado. 

Xénero : Drama 

Signatura :CINE DRA lej 

 

Gimme Danger. Jim Jarmusch.  

EE.UU, 2016 

O rock'n'roll potente e agresivo de The 
Stooges, que apareceu en Ann Arbor, 
Michigan, durante unha revolución 
contra-cultural, foi como unha bomba na 
paisaxe musical de finais dos anos 
sesenta. Coa súa mestura de rock, 
blues, R&B e free jazz, o grupo no que 
debutou Iggy Pop plantou os cimentos 
do que se coñecería posteriormente 
como rock alternativo. 

Xénero : Documental 

Signatura :CINE DOC gim 

 



 

El porvenir. Mia Hansen-Løve. Francia, 

2015. 

Nathalie é unha profesora de filosofía 
que dá clases nun instituto de París. O 
seu traballo entusiásmalle e reparte o 
seu tempo entre os seus alumnos e a 
súa familia, cos seus fillos xa maiores e 
a súa nai algo senil. Un día o seu marido 
infórmalle de que se vai a ir con outra 
muller. Ese será só o primeiro dunha 
serie de grandes cambios que obrigarán 
a Nathalie a reinventar a súa vida dun 
día para outro. 

Xénero : Drama 

Signatura : CINE DRA por 

 

Masaan. Neeraj Ghaywan. India, 2015. 

Drama sobre dúas familias atrapadas 
nas restricións hinduistas. Benarés, a 
cidade santa a beiras do Ganges, non 
ten compaixón con aqueles que non 
respectan as tradicións.Catro 
personaxes en busca dun futuro mellor, 
atrapados entre a época moderna e as 
tradicións, e cuxos camiños están a 
piques de cruzarse. 

Xénero : Drama.   

Signatura : CINE DRA mas 

 

Los siete magníficos. Antoine Fuqua. 

EE.UU., 2016. 

Os habitantes de Rose Creek, 
atemorizados baixo o control do 
industrial Bartholomew Bogue, deciden 
contratar a sete fuxidos para terminar 
coa ameaza. Con todo, pronto se darán 
conta este sete que están a loitar por 
algo máis que o simple diñeiro. 

Xénero : Oeste 

Signatura : CINE OES sie 



 

Inferno. Ron Howard. EE.UU, 2016. 

No corazón de Italia, o catedrático de 
Simboloxía de Harvard Robert Langdon 
vese arrastrado a un mundo terrorífico 
centrado nunha das obras mestras da 
Literatura máis imperecederas e 
misteriosas da Historia: o Inferno de 
Dante. 

Xénero : Suspense. 

Signatura : CINE SUS tar 

 

Los hombres libres de Jones. Gary 

Ross. EE.UU, 2016. 

Narra a historia real de Newton Knight , 
un granxeiro sureño, durante a Guerra 
de Secesión americana (1861-1865). 
Farto de defender os intereses dos 
grandes propietarios sureños, decidiu 
desertar, aliouse con outros pequenos 
granxeiros e, coa axuda dos escravos 
locais, liderou un levantamento cuxo 
resultado foi a transformación do 
Condado de Jones nun Estado Libre. 
Xénero : Bélico 

Signatura : CINE BEL hom 

 

Sparrows = Gorriones. Rúnar 

Rúnarsson. Islandia, Dinamarca, 
Croacia, 2016 

Ari un adolescente de 16 anos,  tras 
estar vivindo coa súa nai en Reikiavik, é 
enviado de volta á remota rexión dos 
fiordos occidentais para vivir co seu pai 
Gunnar. Alí terá que lidar cunha difícil 
relación co seu pai e atopa cambiados 
aos seus amigos da infancia. 

Xénero : Drama. 

Signatura : CINE DRA spa 



 

 

 

 


