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Presentació del llibre i entrevista presencial del director i autor Pedro Olalla

Francisco Albo. Marinos griegos en la Primera
Vuelta al Mundo
sala 2 [VOSE] PQ
(Espanya i Grècia , 2021)

Direcció: Pedro Olalla

40 min

ESTRENA
CINEFÒRUM

CINEFÒRUM amb Marina Rodríguez Colás, guionista de la pel·lícula

sala 2 [VOE] +12

Chavalas

Direcció: Carol Rodríguez Colás (Espanya, 2021)
NOVETAT

dissabte
19.00 h

diumenge
19.00 h

91 min

dilluns
19.00 h

La Marta, la Desi, la Soraya i la Bea, amigues inseparables
a l’adolescència, tornen a trobar-se al barri per reviure una
autèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que les obligarà a
enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones
que volen ser. Gairebé sense adonar-se’n, s’ajudaran a prendre decisions importants en les seves vides. El pas del temps
i com són de diferents no serà excusa perquè la seva amistat
prevalgui sobre tota la resta.

UN DIA DE FESTA!
sala 1
La festa del cinema infantil en català

Cinema, música i animació infantil.
La llum protagonitza aquesta 5a edició. Apareixen a la sala
llanternes màgiques de colors que prenen vida per comunicar-se entre elles en un vals fantasiós i juganer. Però això no
és tot! Els animalons que acaben de néixer tenen moltes ganes de descobrir el món i viatjaran fins al pati de butaques
perquè els puguem conèixer de ben a prop.
La banda Xip Xap ens acompanya amb música i històries.
En conveni amb:

Spencer

sales 1 i 5 [DOE] +12
(Regne Unit, 2021)
116 min
NOVETAT
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
16.45 h sala 1 16.45 h sala 1 16.45 h sala 1 16.45 h sala 1
19.00 h sala 5 19.00 h sala 5 19.00 h sala 5 19.00 h sala 5
21.15 h sala 5 21.15 h sala 5 21.15 h sala 5 21.15 h sala 5
Biopic de Lady Di que explica la història d’un cap de setmana crucial a principis dels anys 90, quan la princesa Diana -de nom Diana
Frances Spencer- va decidir que el seu matrimoni amb el príncep
Carles no estava funcionant, i que necessitava desviar-se d’un camí
que l’havia posat a primera fila per a algun dia ser reina... El drama té
lloc durant tres dies, en una de les seves últimes vacances...
sales 3 i 6 [DOE] +12
Way Down
(Espanya, 2021)
Direcció: Jaume Balagueró
118 min
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
16.30 h sala 6 16.30 h sala 6 16.30 h sala 6 16.30 h sala 6
19.00 h sala 3 19.00 h sala 3 19.00 h sala 3 19.00 h sala 3
Direcció: Pablo Larraín

La llegenda que el Banc d’Espanya és inexpugnable i no es pot
atracar no espanta Thom Johnson, el brillant i jove enginyer reclutat per esbrinar com accedir-hi. L’objectiu és un petit tresor
que estarà dipositat al banc només deu dies. Deu dies per descobrir el secret de la caixa, deu dies per ordir un pla, deu dies per
preparar l’assalt, deu dies per aprofitar-se d’un pla de fuga irrepetible, quan l’esperada final del Mundial de Futbol de Sud-àfrica...

Pan de limón con semillas de amapola [VOE]

+7
(Espanya, 2021) sala 4 121 min
NOVETAT
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
18.50 h
18.50 h
18.50 h
18.50 h
En un petit poble mallorquí, l’Anna i la Marina, dues germanes que
van ser separades en la seva adolescència, es troben novament per
vendre una fleca que han heretat d’una misteriosa dona a qui creuen
no conèixer. Són dues dones amb vides molt diferents: l’Anna amb
prou feines ha sortit de l’illa i segueix casada amb un home que ja no
estima, i la Marina -per la seva banda- viatja pel món treballant com
a doctora per a una ONG. Mentre intenten descobrir els secrets que
conté la seva herència enigmàtica...
Direcció: Benito Zambrano

Direcció: Chloé Zhao
divendres
dissabte
20.35 h
20.35 h

sala 6 [DOE] +12

(EUA, 2021)
diumenge
20.35 h

Direcció: Charise Castro Smith,
Jared Bush,
Byron Howard

divendres
16.45 h sala 3
19.00 h sala 1
21.15 h sala 3

157 min
dilluns
20.35 h

Fa milions d’anys, els éssers còsmics coneguts com els Celestials van començar a experimentar genèticament amb els humans. La seva intenció era crear individus superpoderosos que
fessin únicament el bé, però alguna cosa va sortir malament i
van aparèixer els Desviants, destruint i creant el caos al seu
pas. Totes dues races s’han enfrontat en una eterna lluita de
poder al llarg de la història. Enmig d’aquesta guerra, l’Ikaris i la
Sersi intentaran viure la seva història d’amor.

(EUA, 2021)

110 min

ESTRENA
dissabte
diumenge
dilluns
16.45 h sala 3 16.45 h sala 3 16.45 h sala 3
19.00 h sala 1 19.00 h sala 1 19.00 h sala 1
21.15 h

sala 3

21.15 h

sala 3

21.15 h

sala 3

Narra la història d’una família extraordinària, els Madrigal,
que viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia, en una
casa màgica d’un poble situat en un meravellós enclavament anomenat Encanto. La màgia d’Encanto ha dotat
tots els nens de la família d’un do únic, des de la superforça fins al poder de guarir... però s’ha oblidat d’una nena
anomenada Mirabel. Quan la Mirabel descobreix que la
màgia que envolta Encanto està en perill, decideix que
ella, l’única Madrigal normal, podria ser l’última esperança de la seva extraordinària família.

sala 2 [VOE] +16

La hija

Direcció: Manuel Martín Cuenca (Espanya, 2021) 122 min

ESTRENA

TP

diumenge
12.00 h

Eternals

sales 1 i 3 [DOE] TP

Encanto

divendres
19.30 h

Un rigorós documental en el qual, a través d’un plantejament
narratiu de ficció, el personatge al·legòric de la Història “interroga”, a les illes de Rodes i de Quios, el poc conegut pilot grec
que va aconseguir portar de tornada a Espanya l’única nau
que va sobreviure a la Primera Volta al Món i que va llegar al
futur el diari nàutic d’aquella singular expedició.

CINEFÒRUM

26, 27, 28 i 29 de novembre de 2021

divendres
16.30 h

dissabte
16.30 h

diumenge
16.30 h

dilluns
16.30 h

21.10 h

21.10 h

21.10 h

21.10 h

La Irene és una adolescent de quinze anys que s’acaba
d’escapar d’un centre de menors. La noia s’ha quedat embarassada i ara haurà de viure sota la custòdia del seu
tutor legal, en Javier. Tots dos hauran d’aprendre a viure
plegats i la noia haurà d’aprendre a conviure sota les regles d’en Javier.
DOC = doblada en català DOE = doblada en espanyol VOC = versió original en català VOE = versió
original en espanyol VOSC = versió original subtitulada en català VOSE = versió original subtitulada en
espanyol

Antlers: criatura oscura

Direcció: Scott Cooper

divendres
21.15 h

dissabte
21.15 h

sala 1 [DOE] +16
(EUA, 2021)
diumenge
21.15 h

99 min
dilluns
21.15 h

A Antlers, una petita ciutat d’Oregon, una professora i el seu germà,
el xèrif de la localitat, es comencen a interessar per un estudiant
misteriós i distant. A mesura que es van coneixent, descobreixen
que el noi amaga un perillós secret que podria tenir conseqüències
fatals.

La ruleta de la fortuna y la fantasía sala 4 [VOSE]
Direcció: Ryûsuke Hamaguchi

divendres
21.10 h

dissabte
21.10 h

(Japó, 2021)

diumenge
21.10 h

+16
121 min

dilluns
21.10 h

Explicada en tres moviments, és una col·lecció d’històries protagonitzades per personatges femenins que tracen les trajectòries
entre les seves eleccions i penediments. Un triangle amorós inesperat, un parany de seducció fallit i una trobada que resulta d’un
malentès.

Libertad

Direcció: Clara Roquet

divendres
17.00 h

dissabte
17.00 h

sala 5 [VOE] +12

(Espanya, 2021)
diumenge
17.00 h

104 min

dilluns
17.00 h

La família Vidal decideix reunir-se a casa seva per passar el darrer
estiu amb la matriarca de la família, que pateix d’Alzheimer avançat.
Però és un estiu diferent per a la Nora, massa gran per a jocs de
nens però massa jove per a les converses d’adults. Tot canvia amb
la Libertad, una jove rebel i magnètica que li ensenya un estiu diferent a la Nora, i se sent més lliure que mai.

sala 6 [DOE] +12
La puerta de al lado
(Alemanya, 2021)
Direcció: Daniel Brühl
92 min
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
18.45 h
18.45 h
18.45 h
18.45 h
El Daniel és un conegut actor que un matí deixa enrere el seu elegant
àtic a Berlín, la seva preciosa dona i la mainadera que té cura dels
seus dos fills petits, per volar a Londres per al càsting d’una pel·lícula
de superherois. De camí a l’aeroport s’acosta al bar de sempre per repassar el text i fer un cafè tranquil·lament sense adonar-se que el seu
veí Bruno, que mai abans havia vist, ve seguint-lo de prop. Al bar, el
Bruno comença a conversar amb el Daniel en allò que queda clar que
no és una trobada casual. El veí de la porta del costat té informació
íntima sobre la vida del Daniel...

