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INSTITUT CATALà DE PALEONTOLOGIA

El parc juràssic de Fumanya,
estrella d’una sèrie de National
Geographic que s’estrena avui
D.C. | BERGA

El parc juràssic de Fumanya es
podrà veure a tot el món a través de
la sèrie CSI Dinosaurios, de National Geographic, en col·laboració
amb l’àrea d’investigació del mesozoic de l’Institut Català de Paleontologia (ICP). A l’estat espanyol, aquesta sèrie s’estrena avui i
es podrà veure a Digital + i a les plataformes d’ONO i Imagenio. Al
llarg de l’any s’anirà estrenant a
diferents països.
El jaciment berguedà protagonitza un dels sis capítols de què

consta la sèrie. S’ha titulat Caminar
com un dinosaure, i s’hi explica el
sistema de locomoció dels dinosaures a través de l’exemple de Fumanya. El paleontòleg de l’ICP
Bernat Vila ha explicat a aquest diari que el rodatge, en el qual ell i el
seu col·lega Àngel Galobart van
col·laborar,esvaferelmaigdel2009
amb un equip de la Universitat de
Manchester (Anglaterra), dirigit
pel també paleontòleg Phil Mannig.
Vila ha explicat que es va fer servir
un sistema d’escàner per obtenir un
mapa en 3D del jaciment amb

mésde3.000petjadesd’aquestsanimals. Es tracta de titanosaures que
feien entre 15 i 20 metres de llarg
amb un pes de 15 tones. Les seves
mans no tenien ungles i presentaven una forma arrodonida, mentre
que els peus feien uns 70 centímetres de llarg.
PeraVila,elfetqueFumanyapugui aparèixer en aquest sèrie (és l’únic jaciment d’Europa que hi apareixerà)permetconstatardenou«la
importància que té a nivell mundial» per la gran quantitat de petjades fòssils que s’hi han trobat. El

El rodatge a Fumanya es va realitzar el maig del 2009

jaciment de Fumanya, descobert a
ﬁnal dels 80 pel naturalista berguedà desaparegut Lluís Viladrich,
va ser declarat Bé d’Interès Nacional l’any 2005. Té una extensió de
38.000 metres quadrats, on s’han

identiﬁcat més de 3.000 petjades de
dinosaures així com també ous i ossos. És un dels jaciments més importants d’Europa amb restes fòssils juràssiques del cretaci superior.
És als termes de Fígols i Vallcebre.

LA PROGRAMACIÓ DE TV
«Torneu-me el fill!»,
avui a «Sense ficció»

Inma Cuesta i Clara Lago
visiten «El Hormiguero»

«El Mentalista» ha de
resoldre crims confusos

TV3 | 21.50 H

CUATRO | 21.00 H

LA SEXTA | 22.00 H

El documental que mostra com
molts nens van ser robats entre els
anys 60 i 70, sobretot a mares solteres, per tal de fer un negoci amb
el vistiplau de les autoritats.

Les dues joves protagonistes del
darrer film de Daniel Sánchez Arévalo són les convidades d’aquesta
nit al programa que presenta i dirigeix Pablo Motos.

El misteriós assassinat d’un home
que havia sortit en llibertat després
de 9 anys a la presó fa suposar a
l’equip de Patrick Jane que es tracta
d’una venjança. Però...

TV3

33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Notícies 3/24
08.00 Els matins
13.20 Bocamoll.
14.00 Telenotícies comarques
14.20 El medi ambient.
La reserva acològica de Faro Celarain.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines.Salmó amb
nyàmeres.
15.50 La Riera. En sergi
sospita que en mauri podria haver dit la veritat. En Sergi vol saber què hi ha de cert en el que
li ha explicat la Txell i sap que
ha de parlar amb la seva mare.
En Lluís es va fent conscient
que entre la Irene i la Marina no
hi ha color. La Irene vol recuperar el pis, però en Claudi és en
Claudi. A la cuina, en Casellas
està a punt de petar. A can Flaquer, la Núria vol saber quins secrets se suposa que li amaga el
seu marit. I a can Pereira, l'estil
d'en Carlos no agrada a en Ricard.
16.35 Divendres.
18.45
Julie
Lescaut.
20.30 Espai Terra.
21.00 Telenotícies vespre.
Presentació: Ramon Pellicer i
Raquel Sans.
21.50 Sense ficció.Els nens
robats del franquisme. Nadons
que «morien» al part, mares
adoptives que simulaven l'embaràs amb un coixí, nens «a la
carta» per 200.000 ptes., partides de naixement falsificades.... Pràctiques habituals als
anys 60 i 70, que ara denuncien
centenars d'afectats.
23.30 Esport Club. 
00.35 Desaparegut. 
Turbulències. Envien Jess a
Carolina del Nord per ajudar a
trobar una dona que va desaparèixer d'un avió, aparentment, mentre volava.
02.00 Divendres. (R)
04.00 Notícies 3/24

07.05 L’oblit del passat.
08.05 Tot un món
08.10 Planeta Terra.
09.25 El medi ambient.
Mosaic.
09.30 Horitzons.
12.20 Ritmes
12.55 Millennium
13.55 Temps de neu.
14.30 Planeta Terra.
17.15 60 minuts.El cas
Coca-Cola. A Colòmbia, les empreses presumptament contracten sicaris per assassinar els
dirigents sindicals. Ara, tres activistes nord-americans han
presentat una demanda contra
una d'aquestes empreses: CocaCola!
18.10 Horitzons.
19.00 El geni de la fotografia.Judicis instantanis.
20.05 Taller.
20.35 KM 0. Presentació: Sebastià Roca.
21.00 La Riera. En sergi
sospita que en mauri podria haver dit la veritat. En Sergi vol saber què hi ha de cert en el que
li ha explicat la Txell i sap que
ha de parlar amb la seva mare.
En Lluís es va fent conscient
que entre la Irene i la Marina no
hi ha color.
21.40 Loto 6/49
21.45 Quèquicom.Presentació: Toni Mestres. Reporters:
Miquel Piris, Pere Renom, Samanta Vall, Cristian Ruiz.
22.40 Valor afegit.
23.10 Bestiari il-lustrat.
23.40 Sputnik.Blur: El final
del camí. 2ª part.
00.45 Ritmes concert.
Cypress hill.
01.55 El geni de la fotografia. (R)
02.55 Taller. (R)
03.20 KM 0. (R)
03.45 Quèquicom. (R)
04.35 Valor afegit. (R)
05.00 Bestiari il-lustrat.
04.35 Valor afegit

06.00 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 La mañana de La 1.
Magazín presentat per Mariló Montero i José Ángel Leiras.
14.00 L’Informatiu.
14.30 Corazón.Magazín diari amb tota la crónica social i la
vida dels famosos, presentat
per Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. Bibiana aconsegueix tranquil·litzar una suggestible Almudena i es guanya
la confiança d’Eulalia, encara
que Andrés resulta més difícil
de convèncer. Marcelino es proposa realitzar una festa a L’Asturiano per celebrar que l'assumpte del lloguer del pis s'ha
tancat, però Manolita no està
per a festes.
17.05 El clon. 
18.20 España directo.Presentat per Pilar García Muñiz.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad.Cuando el río suena.
¿Viviría usted junto al río?, ¿puede un río dar de comer a una familia? En anys plujosos moltes
urbanitzacions pròximes als
rius es veuen totalment inundades. Al costat del curs del
Guadalquivir centenars de famílies segueixen retirant fins a
mig metre de fang dos mesos
després de l'última inundació.
23.15 En familia.Mirando al
mar. Els reporters del programa
mostrarán cinc amilies que
viuen a prop del mar.
00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas
03.15 TDP Noticias. 
03.45 TVE es música
04.30 Noticias 24H

06.00 Las noticias de la mañana
08.45 Espejo público. Magazín amb entrevistes i actualitat,
presentat per Susanna Griso,
que avui rep la visita de la ministra d’Assumptes Exteriors,
Trinidad Jiménez.
12.30 La ruleta de la suerte.Concurs presentat per Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. 
Este Burns está muy vivo. Estoy
verde de rabia.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
Amb Roberto Arce, Mónica Carrillo i Ainhoa Arbizu.
15.50 La previsión de las 4.
16.00 Bandolera. Sara
s'assabenta, per boca de Miguel,
que un bisbe amb objectes de
molt valor passarà per la muntanya en una diligència. Sara ho
comunica als bandolers i Karrantza decideix assaltar la diligència. Quan Sara i Miguel estan a punt de fer-se un petó, Miguel descobreix les octavilles revolucionàries que ella està imprimint per a Roberto.
17.00 3D.
18.45 El diario
20.15 Karlos Arguiñano en
tu cocina.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Cine. Señor y Señora Smith. John i Jane són una
ordinària parella que viu als suburbis. Però tots dos estan
ocultant alguna cosa: el Sr. i la
Sra. Smith tenen de fet salaris
molt alts, són assassins increïblement eficients i treballen
per a organitzacions que competeixen entre si.
00.30 7 días, 7 noches.
01.45 La travesía
02.00 Campeonato europeo
de póquer
02.45 El futuro en tus manos
04.30 Únicos

06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Daniel Gómez
i Concha García Campoy.
09.00 El programa de Ana
Rosa. Magazín matutí conduït
per Ana Rosa Quintana. Avui
amb la presència a la taula política de Ramón Jaúregui, ministre de la Presidència.
12.45 Mujeres y hombres y
viceversa. Programa de recerca de parella presentat per
Emma García.
14.30 De buena ley. Programa presentat per Sandra Barneda que intenta resoldre conflictes quotidians.
15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero i Sara Carbonero.
15.45 Sálvame diario. Magazín presentat per Jorge Javier
Vázquez.
20.00 Pasapalabra. Concurs
presentat per Christian Gálvez,
que es basa en les habilitats
amb el llenguatge dels participants.
20.55 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos.
22.00 Vuélveme loca esta
noche. Presentat per Patricia
Pérez i Celia Montalbán.
22.30 Hospital Central. 
No quiero un sueño sin ti. Esther
rep una magnífica oferta de treball a l'Argentina. Per a la infermera suposa un motiu d'alegria, però Maca no ho tindrà
tan clar. Aquest fet suposarà un
nou escull en el seu matrimoni
i Maca haurà de decidir si renunciar a la seva professió i donar suport a Esther en la consecució del seu somni, o quedarse a l’hospital i perdre la dona de
la seva vida.
00.30 Enemigos íntimos.
Presentat per Santiago Acosta.
02.30 Locos por ganar
04.00 Infocomerciales
05.00 Fusión sonora

07.00 Conciertos de Radio3. (R)
07.30 Grandes documentales.
08.30 Documentales culturales. (R)
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber.
11.00 Pueblo de Dios. (R)
11.30 Para todos La 2
13.00 Página 2. (R)
13.30 Grandes documentales. (R)
14.30 Documentales culturales. (R)
15.30 Saber y ganar.Concurs presentat per Jordi Hurtado.
16.00 Grandes documentales. Planeta asombroso i
Animales con nosotros.
17.55 Documentales culturales.Viaje al centro de la
Tierra.
18.55 Biodiario.
19.00 Memòries de la tele.
Espai que analitaza i repassa els
programes produïts en els 50
anys d’existència de la televisió
a Catalunya.
19.30 L’Informatiu
20.00 La 2 Noticias.
20.30 La mitad invisible.
El verdugo, Luis García Berlanga.
20.55 Grandes obras universales. El séptimo sello.
21.00 Planeta Tierra.Profundidades oceánicas.
Inclou: Sorteig Bonoloto.
22.00 El cine de La 2.  El
golpe.
00.05 Nostromo.
01.00 ZZZ.
01.05 Conciertos de Radio3.
01.35 Grandes documentales. (R)
02.20 Nostromo. (R)
03.15 Redes 2.0. (R)
03.45 Documentales culturales. (R)

07.00 Patito feo. 
07.45 El zapping de Surferos
08.30 Equipo de rescate.
 La determinación de
Wollcke.
09.30 Alerta cobra. 
Operación encubierta, Cargamento mortal i El choque.
12.30 Las mañanas de Cuatro. Espai presentat per Marta
Fernández.
14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro. 
15.40 Tonterías las justas.
Presentat per Florentino Fernández.
17.00 Fama ¡a bailar!
19.00 ¡Alla tú!
20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama Non Stop. Les
dues parelles finalistes s’enfrontaran per aconseguir estar
fora dels nomimats durant
aquesta setmana. Només dos
ballarins ho aconseguiran.
21.30 El hormiguero 2.0. Pablo Motos rep les actrius Inma
Cuesta i Clara Lago, que parlaran de la seva nova pel·lícula, Primos.
22.30 Cine Cuatro. El
fuego de la venganza. Una creixent onada de segrestos està
esverant la població més adinerada de Mèxic. Un frustrat
exagent de la CIA, John Creasy,
es reclamat pel seu amic Rayburn per custodiar la petita
Pita Ramos.
01.30 Cine Cuatro. La
máscara del ninja. Un milionari
japonès és assassinat en la
seva mansió de Malibú per uns
perillosos ninges. El detectiu
Jack Barret arriba just a temps
per salvar la filla, que ha estat
testimoni del crim i només pot
articular una paraula: «kokushibyu», que vol dir «mor negra».
03.15 Cuatro Astros
06.15 Shopping
06.30 Puro Cuatro
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TV3 comença el 2011
sent la líder d’audiència
amb el 14,2% el gener
DdG | GIRONA

TV3 ha començat el 2011 liderant
el gener de manera destacada. Després del lideratge absolut del 2010,
TV3 ha tornat a guanyar el rànquing mensual de cadenes, aquest
gener, amb el 14,2%, i ha estat líder
18 dels 31 dies del mes. D’altra banda, la televisió pública catalana
manté també el lideratge en el rànquing dels 40 programes més vistos,
amb un total de 22. I el consum de
vídeo als portals de la CCMA continua superant el milió d’hores.
Segons dades de Kantar Media,
TV3 ha obtingut, el gener, el 14,2%
de quota, amb 2,5 punts de diferència amb relació a Tele 5, la se-

gona cadena classiﬁcada, que ha
obtingut l’11,7%. TVE ha quedat en
tercer lloc, amb l’11,4%; Antena 3,
en quart lloc, amb el 10%; i laSexta
i Cuatro, en cinquè i sisè lloc, amb
el 6,7% i el 5,7%, respectivament.
La 2 ha obtingut el 2,1%, i el 33,
l’1,8%.Pelquefaalrànquingdeprogrames, TV3 el lidera amb un total
de 22 entre els 40 més vistos el gener a Catalunya. Antena 3 n’ha situat 6, TVE n’ha situat 5, Tele 5 n’ha
situat 4 i laSexta n’ha situat 3. Entre
els programes més vistos, destaquen el partit de la Copa del Rei
Athletic-Barça, el partit de la lliga
Dépor-Barça, l’espai d’humor Crackòvia i l’APM?, entre d’altres.

FM
87.7

 RAC1 CERDANyA

88.4

 CAT. MúS. CERD.
 R. ESPARREG.

89.5

CAT. RàDIO BERG.

89.7

CAT. MúS. SOLS.

89.8

RàDIO PIRINEUS

90.0

R. SANTPEDOR

90.1

OLESA RàDIO

91.2

R. MARTORELL

91.3

CAT. MúS. BERG.

91.7

ELS 40

92.2

PUNTO RADIO C.

92.7

COPE MANRESA

94.0

RADIO 5

94.3
RNE

ANTENA 3  22.00 []

EL FUEGO DE LA VENGANZA

ICAT FM SOLS.

Señor y Señora Smith

CUATRO  22.30 []
 2004. EUA. Director: Tony
Scott. Intèrprets: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher
Walken. 91 min. Color. Denzel
Washington, guanyador d'un Oscar
al millor actor principal per Training
Day i al millor secundari per Tiempos de gloria, protagonitza aquesta
pel·lícula juntament amb la joveníssima –i ja consagrada– Dakota Fanning. A aquesta peculiar parella l'acompanyen Marc Anthony, arxiconegut cantant llatí i ocasional actor;
Radha Mitchell, Christopher Walken
(Cosas que hacer en Denver cuando
estás muerto), Giancarlo Giannini
(Darkness) i un recuperat Mickey
Rourke (El corazón del ángel»).
Una creixent onada de segrestos
està alarmant la població més adinerada de Mèxic. Un frustrat exagent de la CIA, John Creasy, és reclamat pel seu amic Rayburn per
custodiar la petita Pita Rams –la ﬁlla
d'un empresari anomenat Samuel
Ramos– en un intent per treure'l de
l'espiral d'autodestrucció en què ha
caigut. Encara que reticent en un
principi, Creasy accepta el treball i
es trasllada a Mèxic. A poc a poc la
nena es va guanyant l'amargat exagent i la relació entre tots dos s'estreny, ﬁns que Pita és segrestada i
donada per morta.
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07.00. La Sexta en concierto 08.10. Lo mejor de La
Sexta 09.00. Crímenes imperfectos 11.10. Crímenes imperfectos: Australia
12.05. Crímenes imperfectos: historias criminales
14.00. La Sexta noticias
14.55. La Sexta deportes 15.20. Sé lo que
hicisteis 17.05. Numb3rs.
Culpabilidad 18.05.
Caso abierto.  La chica
de la portada 19.00. Navy:
Investigación criminal.
Cebo 20.00. Copa del
Rey. Semifinal  UD. Almería-FC. Barcelona 22.00. El
mentalista. Bola de
fuego. 23.50. Especial
Copa del Rey 2010 /2011.
 00.30. Buenafuente
01.55. The office 
El equipo campeón

8TV
09.25 Televenda 11.00 El
MIrall 11.35 Walker Texas
Ranger 13.25 Arucitys
15.30 Ni de conya 16.15
S´ha escrit un crim 19.05
Orgullo 20.00 Ally McBeal
20.45 Notícies 8 21.00
Policías de Nueva york
21.55 Gran Cinema: «Benvingut a Mooseport»
00.05 Walker Texas Ranger 01.35 Clips
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SALVADOR REDó
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STyL FM
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101.1
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CAT. INFO. SOLS.
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CAT. MúSICA
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RàDIO IGUALADA

Teatre Mòbil

104.4

Avui l’espai A Plató va de teatre. La companyia Teatre Mòbil presenta el seu nou espectacle, Les Trifulgues dels Germans Garapinyada.
Explicaran què s’amaga darrere aquest títol i faran un repàs a més de 25 anys de trajectòria.
06.00 Notícies en punt.
08.00 Notícies en punt.
09.00 Notícies en punt.
09.30 TMX 1.
10.00 Notícies en punt.
10.30 TMX 2.
11.00 Notícies en punt.
11.30 A Plató.
12.00 Notícies en punt.
12.30 TMX 1.
13.55 Tots a la cuina.
14.15 Al dia.
14.45 La fragilitat del
temps.
15.00 Notícies en punt.
15.30 A Plató.
16.00 Notícies en punt.
16.30 TMX 2.
17.00 Notícies en punt.
17.30 Cases i coses.
18.00 Notícies en punt.
18.30 TMX 1.
19.00 Notícies en punt.

19.30 El Rodamón.
20.00 Valors TV. Cada
espai es dedica a un personatge conegut del nostre
país que reflexiona entorn
a un valor partint d’una
conversa amb el presentador, Joan Salicrú, i amb d’altres experts convidats.
20.30 TMX 2.
21.00 Informatiu.
21.30 A Plató.
22.00 Informatiu.
22.30 TMX 1.
23.00 Informatiu.
23.30 El Rodamón.
00.00 Informatiu.
00.30 A Plató.
01.00 Informatiu.
01.30 TMX 2.
02.00 Informatiu.
02.30 A Plató.
03.00 Informatiu.

 2005. EUA. Direcció: Doug Liman. Intèrprets: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody. 120 minuts. Color.
John i Jane Smith són una parella normal, d'urbanització, el matrimoni és
tan normal i tan monòton com el paisatge que els envolta. Però cadascun
oculta alguna cosa: el senyor i la senyora Smith són, en realitat, uns assassins molt ben pagats i increïblement eﬁcaços, que, a més, treballen per a
organitzacions que competeixen dintre seu. Tots dos descobreixen una
nova font d'emocions en el seu matrimoni, en ser contractats per enviar-se
mútuament a l'altre barri... i llavors sí que comença la gresca de veritat. El
resultat és l'espectacle d'acció deﬁnitiu, quan el senyor i la senyora Smith
posen en pràctica la seva tremenda habilitat i sotmeten el seu matrimoni a
la prova ﬁnal. Comèdia lleugera, de fàcil consum, amb alguns aconseguits
passatges d'acció, però amb una acusada falta de contingut que s'equilibra
amb la forta presència de l’estel·lar parella protagonista formada per Brad
Pitt i Angelina Jolie. De fet, va ser un èxit en les taquilles.

100.4
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A PLATó (21.30 h)

liar partida de cartes. Extraordinària
pel·lícula que va guanyar set Oscar i
va tenir la interpretació de l'emblemàtica parella d'actors i galants formada per Paul Newman i Robert
Redford. El ﬁlm no perd ritme en cap
moment i gràcies al fabulós i sorprenent guió, acompanyat d'un toc
d'humor i una notable ambientació,
la història resulta molt entretinguda. I la química entre els dos actors
és immillorable, com ja van demostrar en la també fascinant Dos hombres i un destino. Per a la posteritat
han quedat les notes del piano de
Scott Joplin, mítica estrella de l'estil
Ragtime.
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BIENVENIDO A MOOSEPORT
8TV  21.55 []
 2003. EUA Director: Donald
Petrie. Intèrprets: Gene Hackman, Ray Romano, Maura Tierney. 110 min. Color. Mooseport és una comunitat de l'estat
de Maine que compleix amb tots
els requisits que caracteritzen la
vida en una idíl·lica i petita ciutat:
un petit parc i un mirador, una
pintoresca arquitectura i una pila
d'amigables conveïns, inclòs el
propietari de la ferreteria de la localitat, Handy Harrison, i Sally,
veterinària de professió. Mooseport també resulta ser la ciutat on
passa les seves vacances Monroe
àguila Cole, el president dels Estats Units d'Amèrica. Després de
dos mandats d'èxit, el polític, que
té una enorme popularitat, està
llest per retirar-se a la seva «Casa
Blanca de Mooseport». Però la retirada de l'àguila es veu posposada quan els veïns de Mooseport
el convencen perquè es presenti
a l'elecció per a alcalde. Monroe
s'insinua a Sally, sense saber que
és la promesa de Handy. Sally,
frustrada per la falta d'atenció
d'aquest, no es pot resistir als
seus ﬂirtejos. Quan un gelós Handy anuncia la seva candidatura a
l'alcaldia, el polític queda atònit.
Hi ha una cosa en la qual els dos
bàndols que recolzen Handy i

Monroe poden estar d'acord: Mooseport no és prou gran per als
dos. Donald Petrie, tot un especialista en el gènere de la comèdia gràcies a èxits com Miss agente especial, Dos viejos gruñones i
Cómo perder a un chico en 10
días, va dirigir una de les grans
estrelles nord-americanes del gènere com Ray Romano (Todo el
mundo quiere a Raymond) en
aquesta pel·lícula plena de cares
conegudes.

EL GOLPE
LA 2  22.00 []
 1973. EUA. Director: Roy Hill.
Intèrprets: Robert Redford,
Paul Newman, Robert Shaw,
Charles Durning, Ray Walston,
Eileen Brennan. 129 min. Color.
Tres estafadors de poca volada roben una gran quantitat de
diners a un correu d'un important
cap maﬁós. Un d'ells és assassinat pels sequaços del més poderós gàngster de la ciutat: Doyle
Lonnegan, que pretenia venjarse pel robatori de diners. Després
de l'enrenou de l'assassinat,
Johnny Hooker decideix canviar
de ciutat. Allà, juntament amb
una llegenda entre els estafadors, Henry Gondorﬀ, i molts altres estafadors preparen el cop
que venjarà el company mort. La
història comença amb una pecu-

LA MÁSCARA DEL NINJA
CUATRO  01.30 []
 2008. EUA. Director: Bradford
May. Intèprets: Casper Van Dien,
Kristy Wu, Bellamy Young. 84 min.
Color. En una mansió privada de
Malibú, el milionari Kenji Takeo i la
seva ﬁlla Miko esperen l'arribada del
Japó de Kumiko, la dona de Kenji. La
seva calma no durarà molt, ja que
un grup d'assassins ninja assalta el
lloc i acaba amb la vida del cap de
família. El detectiu Jack Barrett arriba al lloc del crim i entrevista Miko,
l'única testimoni, que tan sols aconsegueix articular una paraula, kokushibyu, que vol dir Muerte negra.

