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El profesor de persa  [DOE/VOSE]+7
Títol original: Persischstunden (Persi-
an Lessons) Direcció: Vadim Perelman 
Guió: Ilya Tsofin (novel·la: Wolfgang 
Kohlhaase) País: Rússia Durada: 126 
min Any: 2020 Gènere: Drama Inter-
pretació: Nahuel Pérez Biscayart, Lars 
Eidinger, Leonie Benesch, Jonas Nay...
En Gilles és un home arrestat per les 
SS amb altres jueus a la França ocupa-
da de 1942. El destí d’en Gilles sembla 
ser un camp de concentració situat a 
Alemanya. De forma intel·ligent, el pro-
tagonista aconsegueix evadir l’execu-
ció al·legant que és persa i no jueu. És 
llavors quan l’home és assignat com a 
tutor de Farsi de Koch, un jove destinat 
a dirigir el campament. La relació entre 
tots dos es torna tan amistosa que en 
Gilles comença fer enveja als oficials i 
als presoners a parts iguals. 

Novetat

dv-ds-dg-dl

19.50 h VOSE

17.45 h DOE
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Mi niña                               [DOE]+7
Títol original: Mon bébé Direcció i 
guió: Lisa Azuelos País: França Du-
rada: 85 min Any: 2019 Gènere: Co-
mèdia Interpretació: Arnaud Valois, 
Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Patrick 
Chesnais, Thaïs Alessandrin...

L’Héloïse és la mare de tres fills que 
té una petita crisi quan la més petita, 
la Jade, decideix que en complir els 
divuit anys, abandonarà la seva vida a 
França per seguir amb els seus estu-
dis al Canadà. A mesura que s’acosta 
el moment que la Jade continuï lluny 
de casa, l’Héloïse veu augmentar el 
seu estrès i no pot parar de pensar en 
els moments viscuts amb la petita dels 
seus fills.

Novetat

dv-ds-dl
16.00 h - sala 4

18.15 h - sala 2

novetat: diumenges matinals

Animació infantil - Tots els públics [DOC]

SALA 6 Caçadors de bruixes              [DOC]PQ

Títol original: Zlogonje Títol internacio-
nal: The Witch Hunters Direcció: Rasko 
Miljkovic Guió: Milos Kreckovic, Marko Ma-
nojlovic, Ivan Stancic (novel·la: Jasminka 
Petrovic) País: Sèrbia Durada: 90 min Any: 
2018 Gènere: Cinema familiar, drama Inter-
pretació: Mihajlo Milavic, Silma Mahmuti, 
Jelena Djokic, Bojan Zirovic...
El jove de 10 anys Jovan va néixer amb una 
paràlisi cerebral parcial. Tímid, conscient de 
si mateix però amb pocs amics, el seu lloc 
preferit per fugir és la seva pròpia imagina-
ció. Allà imagina ser un superheroi que no 
està limitat pel seu cos. La seva vida fa un 
canvi radical quan una nova noia arriba a la 
seva classe: la Milica...

dv-ds-dg-dl
16.15 h

SALA 3 ¿Puedes oírme?                   [VOE]TP
Direcció: Pedro Ballesteros Guió: Pedro 
Ballesteros, Aurora Suli País: Espanya  Du-
rada: 75 min Any: 2020 Gènere: Documen-
tal Interpretació: Jaume Plensa
Aquest llargmetratge documental gira al 
voltant de Jaume Plensa, un artista plàstic 
espanyol, escultor i gravador, amb l’objectiu 
d’aproximar-se al seu lirisme, a la seva for-
ma d’entendre la creació com a generadora 
de bellesa. El film es divideix en set blocs 
temàtics a través dels quals el mateix Plensa 
guia l’espectador introduint-lo en les idees 
que regeixen les seves obres, d’un país a un 
altre, demostrant el seu compromís i la seva 
passió. 

dissabte i diumenge
20.20 h

divendres i dilluns
16.30 h

diumenge

16.00 h - sala 4

18.15 h - sala 2

11.45 h - sala 4

dissabte
16.30 h

11.45 hdiumenge
11.30 h

diumenge
11.30 h

diumenge

sala 6

16.30 h

sala 2 sala 1
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Manual de la buena esposa  [DOE/VOSE]+7
Títol original: La bonne épouse Direcció: Mar-
tin Provost Guió: Martin Provost, Séverine Wer-
ba País: França Durada: 109 min Any: 2020 Gè-
nere: Comèdia dramàtica Interpretació: Juliette 
Binoche, Yolande Moreau...
Tenir cura de la llar i doblegar-se als deures con-
jugals sense dir ni piu: és el que ensenya amb 
fervor Paulette Van Der Breck a la seva escola 
per a noies. Les seves certeses trontollaran en 
el moment en què es trobi vídua i arruïnada. És 
el retorn del seu primer amor o el vent de llibertat 
del Maig del 68? I si la bona esposa es convertís 
en una dona lliure? 

diumenge

16.10 h DOE
11.30 h DOE

20.10 h VOSE

dv-ds-dl
16.10 h DOE
20.10 h VOSE

SALA 5 La maledicció de Lake Manor  [DOC]+16
Títol original: The Nest (Il nido) Direcció: Ro-
berto De Feo Guió: Lucio Besana, Margherita 
Ferri (Historia: Roberto De Feo) País: Itàlia Du-
rada: 108 min Any: 2019 Gènere: Terror Inter-
pretació: Maurizio Lombardi, Justin Korovkin, 
Francesca Cavallin...
En Samuel és un jove paraplègic que viu en 
una sinistra mansió amb la seva mare Elena. La 
casa es troba aïllada, enmig de bosc. L’Elena i el 
metge de la casa mantenen converses secretes 
sobre una nova societat, i el paper que hi tindrà 
en Samuel. Però aquest sent una gran curiositat 
i desitjos de conèixer el món, tot i que la seva 
mare li té totalment prohibit sortir de la casa...

dv-ds-dg-dl
20.10 h

SALA 5 14 dies, 12 nits                          [DOC]TP
Títol original: 14 jours, 12 nuits Direcció: Je-
an-Philippe Duval Guió: Marie Vien País: Cana-
dà Durada: 99 min Any: 2019 Gènere: Drama 
Interpretació: Anne Dorval, François Papineau, 
Leanna Chea, Laurence Barrette 

L’adolescent filla adoptada de la Isabelle mor en 
un tràgic accident. Un any després, la Isabelle 
torna a l’orfenat vietnamita amb l’esperança de 
tornar a connectar-se emocionalment amb la 
seva filla Clara a través de la seva terra natal. In-
esperadament es troba amb la mare biològica...

Estrena

dv-ds-dg-dl
18.15 h 

SALA 3 El año del descubrimiento            [VOE]+12
Direcció: Luis López Carrasco Guió: Luis López 
Carrasco, Raúl Liarte País: Espanya  Durada: 
200 min Any: 2020 Gènere: Documental Inter-
pretació: Documental, (intervencions de: Raúl 
Liarte, José Ibarra Bastida, Salvador Muñoz...)
El 1992 succeeixen a Espanya dos esdeveniments 
fonamentals: els Jocs Olímpics de Barcelona i l’Ex-
posició Universal de Sevilla [...] a Cartagena, els 
disturbis i protestes pel tancament de fàbriques i el 
desmantellament industrial adquireixen una violèn-
cia creixent i van acabar amb l’incendi del parlament 
regional amb còctels Molotov.

Novetat

divendres i dilluns
18.30 h
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23 paseos                                [DOE]+7
Títol original: 23 Walks Direcció i guió: Paul 
Morrison País: Regne Unit Durada: 102 min 
Any: 2020 Gènere: Drama romàntic Interpre-
tació: Alison Steadman, Dave Johns, Rakhee 
Thakrar, Natalie Simpson, Oliver Powell...
En Dave i la Fern són dos desconeguts de certa 
edat que han patit per circumstàncies de la vida. 
Es coneixen mentre treuen els seus gossos i, 
durant un total de vint-i-tres passejos, floreix un 
romanç entre els dos. Però ni en Dave ni la Fern 
han estat del tot honestos l’un amb l’altre i el seu 
futur es pot veure compromès pels secrets...

divendres i dilluns

18.15 h - sala 1
16.15 h - sala 1

diumenge

SALA 2 Hope                                               [DOC]+7
Títol original: Håp Direcció i guió: Maria Sø-
dahl País: Noruega Durada: 126 min Any: 2019 
Gènere: Drama Interpretació: Stellan Skars-
gard, Andrea Bræin Hovig, Elli Rhiannon...
La relació entre una parella d’artistes és posada 
a prova quan a ella li descobreixen que té una 
malaltia que amenaça de robar-li la vida. Què 
passa amb l’amor quan a una dona de mitjana 
edat li pronostiquen tres mesos de vida? L’Anja 
(43) i en Tomas (59) viuen en família al costat 
dels seus fills biològics i fillastres però durant 
anys, la parella s’ha distanciat...

dv-ds-dg-dl
16.00 h
19.50 h

20.15 h - sala 1

20.15 h - sala 1
18.15 h - sala 1
11.30 h - sala 3

dissabte

20.15 h - sala 1
18.15 h - sala 1

SALA 3 Madame Curie                               [DOE]+7
Títol original: Radioactive Direcció: Marjane 
Satrapi Guió: Jack Thorne (biografia: Marie Curie) 
País: Regne Unit Durada: 109 min Any: 2019 Gè-
nere: Drama Interpretació: Rosamund Pike, Sam 
Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard...
Història de la química Marie Curie i el seu marit, 
basant-se en la novel·la de Lauren  Redniss. El 
matrimoni va desenvolupar la teoria de la radioac-
tivitat i va descobrir el radi i el poloni. El treball de 
tota una vida i les conseqüències que van compor-
tar els seus descobriments, en una pel·lícula que 
reflecteix el començament de l’era nuclear.

Novetat

SALA 6 Tant de bo et moris :-)                 [DOC]PQ
Títol original: Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod Direcció i guió: Mihály Schwechtje  
País: Hongria Durada: 103 min Any: 2018 Gè-
nere: Drama Interpretació: Szilvia Herr, Kristóf 
Vajda, Csaba Polgár, Olívia Csúcs...
L’Eszter és una noia insegura. Té 16 anys i està 
enamorada en secret del seu professor d’anglès. 
Un dia, el mestre anuncia que deixa l’escola. La 
mateixa nit, l’Eszter rep un missatge especial de 
comiat del professor. És la porta d’entrada a una 
aventura en línia de conseqüències inesperades.

Estrena

dv-ds-dg-dl
18.00 h

ds i dg
16.10 h
18.15 h


