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Calamity TP

El 1863, Martha Janes ha d’aprendre com manejar els cavalls 
d’un carruatge per poder així participar en un comboi que 
transita per l’oest dels Estats Units. Un dia decideix posar-se 
pantalons i tallar-se els cabells, i això genera una enorme po-
lèmica que traurà a la llum el seu veritable caràcter davant les 
innombrables dificultats que es li presenten en un món tan 
gran com salvatge i en el qual tot és possible. 

Direcció: Rémi Chayé (França, 2020) 82 min

[DOE]sala 5

diumengedissabte
17.00 h 17.00 h 

Dune +12

Arrakis, el planeta del desert, feu de la família Harkonnen 
des de fa generacions, queda en mans de la Casa dels 
Atreides després que l’emperador cedeixi a la casa l’explo-
tació de les reserves d’espècia, una de les matèries prime-
res més valuoses de la galàxia i també una droga capaç 
d’amplificar la consciència i estendre la vida. El duc Leto, 
la dama Jessica i el seu fill Paul Atreides arriben a Dune 
amb l’esperança de recuperar el renom de casa seva, però 
aviat es veuran embolicats en una trama de traïcions i en-
ganys que els portaran a qüestionar la seva confiança en-
tre les persones més properes...

Direcció: Denis Villeneuve (EUA, 2021) 155 min
sales 1, 2 i 3

ESTRENA

[DOE]

dillunsdiumengedivendres dissabte

Billy +12

Billy ens porta a l’Espanya de finals dels 60 per retratar un 
dels braços armats del franquisme: «Billy, el Niño». Anto-
nio González Pacheco, inspector de policia de la Brigada 
Política Social, va morir sense haver estat jutjat tot i les de-
mandes d’algunes de les seves víctimes. Amb aquesta pel-
lícula es pretén plantejar un viatge al passat a través d’una 
vintena de testimonis de víctimes i supervivents que ales-
hores eren majoritàriament activistes universitaris: Chano 
Galante, Roser Rius, Lidia Falcón, Josefa Rodríguez «As-
turias» o Francisco Rodríguez Veloso, en són alguns.

Direcció: Max Lemcke (Espanya, 2020) 71 min
sala 2

ESTRENA

[VOE]

dillunsdiumengedivendres
19.15 h 

dissabte
19.15 h 19.15 h 19.15 h 

Josee, el tigre i els peixos TP

La Josee és una noia que ha estat postrada en una cadira de 
rodes des de la seva infància i habita en el seu propi món de 
pintures, llibres i imaginació. Un dia, cau per un pendent i no-
més l’oportuna aparició d’en Tsuneo evita que s’estavelli con-
tra el terra. El Tsuneo estudia biologia marina amb el somni de 
veure algun dia un peix fantasma que viu únicament a Mèxic.
A conseqüència de la seva trobada casual, l’àvia de la Josee 
ofereix una feina a temps parcial al Tsuneo com a cuidador 
de la noia. Tot i que l’egoista i exigent Josee no li posa les 
coses fàcils al Tsuneo, aquest decideix no arronsar-se davant 
d’ella... 

Direcció: Kotaro Tamura (Japó, 2020) 98 min
sala 3 [DOC]

diumengedissabte
16.30 h 16.30 h 
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CINEFÒRUM el dissabte 18 de setembre 
amb la presència del director, Max Lemcke

La sala de cristal (Dear Mr. Führer)
+12

Alemanya, any 1945, just abans de la fi de la Segona Guerra 
Mundial. L’Anna i el seu fill Felix, d’11 anys, fugen de la bom-
bardejada Munic cap al camp. Mentre que l’Anna pateix fent-
se passar per una nacionalsocialista convençuda, en Felix 
se sent cada vegada més seduït per la propaganda nazi i els 
seus partidaris. La pel·lícula està basada en els records de 
la infància del guionista Josef Einwanger.

Direcció: Christian (Alemanya, 2020) 93 min

[VOSE]sales 2 i 4

dillunsdiumengedivendres dissabte
17.00 h sala 4

21.20 h sala 2

17.00 h sala 4 17.00 h sala 4 17.00 h sala 4

21.20 h sala 221.20 h sala 2 21.20 h sala 2

La metamorfosi dels ocells +7

La Beatriz i l’Henrique es coneixen, s’enamoren i es casen 
quan ella té 21 anys. L’Henrique és un oficial de la marina i 
s’embarca al mar durant una temporada. La Beatriz queda a 
càrrec dels seus sis fills a casa. Un dia mor de forma total-
ment inesperada. El seu fill gran és en Jacinto, que des de 
la infància ha somiat convertir-se en un ocell. En Jacinto és 
el pare de la directora Catarina Vasconcelos, la mare també 
va morir quan ella tenia 17 anys. Després de la seva mort, la 
Catarina va començar a treballar en un projecte anomenat La 
metamorfosi dels ocells. (Fimaffinity)

Direcció: Catarina Vasconcelos (Portugal, 2020) 101 min

[VOSC]sala 5

dillunsdiumengedivendres dissabte

Pearl +16

Múscul, suor i sacrifici. Falten 48 hores per al campionat mun-
dial de culturisme femení, per al qual Léa Pearl ha entrenat 
durament sota la dura mà del seu entrenador Al, mentor i anti-
ga estrella del bodybuilding que té cura gelosament d’ella amb 
l’esperança que la seva “perla” li retorni els llums de l’escenari. 
Poques hores abans de la final a la Léa l’assalten les ombres 
del passat: la seva exparella reapareix amb el fill de tots dos, 
que la Léa fa quatre anys que no veu. 

Direcció: Elsa Amiel (França, 2018) 76 min

sala 6 [VOSE]

dillunsdiumengedivendres
16.45 h 

dissabte
16.45 h 16.45 h 16.45 h 

Adiós, idiotas +12

Quan Suze Trappet s’assabenta als 43 anys que està greu-
ment malalta, decideix anar a la recerca del fill que es va veure 
obligada a abandonar quan ella tenia 15 anys. La seva recerca 
administrativa li farà conèixer en JB, un home cinquantí en 
plena depressió, i eal senyor Blin, un arxiver cec amb un entu-
siasme impressionant. Tots tres s’embarquen en una recerca 
tan espectacular com improbable. 

Direcció: Albert Dupontel (França, 2020) 87 min

[DOE/VOSC]sales 1 i 5

dillunsdiumengedivendres
16.30 h DOE

dissabte
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Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
+12

Aquesta història d’orígens gira al voltant de l’expert en arts 
marcials i mestre del Kung-Fu nascut en els còmics de Marvel 
durant els anys 70, escrits per Steve Englehart i il·lustrats per 
Jim Starlin. El seu protagonista respon al nom de Shang-Chi 
(Simu Liu), fill d’un poderós criminal de la Xina. Educat en un 
complex aïllat de la resta del món, Shang-Chi va ser entrenat 
en les arts marcials i ha desenvolupat habilitats sense parió. 
En aquesta primera aventura Shang-Chi s’enfrontarà a un po-
derós enemic: El Mandarín. 

Direcció: Destin Cretton (EUA, 2021) 132 min
sala 6 [DOE]

dillunsdiumengedivendres
18.15 h 
20.45 h 

dissabte

Jinetes de la justicia +16

El militar Markus ha de tornar a casa amb la seva filla adoles-
cent, la Mathilde, quan la seva dona mor en un tràgic accident 
de tren. Tot sembla ser a causa de la mala sort, fins que l’Otto, 
expert en matemàtiques i també passatger del tren sinistrat, 
apareix amb els seus dos excèntrics col·legues, el Lennart i 
l’Emmenthaler. L’Otto està convençut que hi ha algú darrere 
de tot això.

Direcció: Anders Thomas Jensen (Dinamarca, 2020) 116 min

sala 4 [DOE]
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After. Almas perdidas +16

Malgrat que la història d’amor entre Tessa Young i Hardin Scott 
ha passat per moltes complicacions, aquesta vegada és molt 
més complexa que mai. Ara que la Tessa ha pres una de les 
decisions més importants de la seva vida, tot canvia completa-
ment. Els secrets que surten a la llum sobre les seves famílies, 
posen en perill la seva relació i el seu futur junts. La vida de la 
Tessa comença a trencar-se en trossos, i ja res és com abans. 

Direcció: Castille Landon (EUA, 2021) 99 min

sala 3 [DOE]

dillunsdiumengedivendres
16.30 h 
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dissabte
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