Buscant la màgica Doremi
Direcció: Junichi Sato,
Haruka Kamatani

sala 5 [DOC]

ESTRENA

dissabte
16.30 h

diumenge
16.30 h

14, 15, 16 i 17 de gener de 2022

Amb motiu del 20è aniversari de La màgica Do-Re-Mi, Selecta
Visión presenta Buscant la màgica Doremi. Mire Yoshizuki és
una oficinista de 27 anys. Sora Nagase és una estudiant universitària de 22 anys. Reika Kawatani treballa a temps parcial en
una botiga. Són molt diferents, però tenen una cosa en comú:
una gemma màgica...

Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre món

sala 4 [DOC] TP

Direcció: Jan Bubenicek,
(República Txeca, 2021)
Denisa Grimmová
dissabte
diumenge
16.30 h
16.30 h

88 min

Aquest és un film sobre dos enemics mortals, la ratolina Valentina i la guineu Víctor, que es retroben al cel després de patir un
malaurat accident. Però al cel han perdut els seu instint natural i
s’han fet molt amics. Esperen poder seguir sent amics quan tornin a la Terra, però reneixen amb els papers canviats. Gràcies a
la força de l’amistat aconseguiran allò que semblava impossible.
sala 1 [DOC] TP
Canta! 2
110 min

(EUA, 2021)

Direcció: Garth Jennings

dissabte
16.30 h

diumenge
16.30 h

dilluns 17 de gener - 20.00 h

sala 1

Coreografia: Rudolf Nureyev sobre Marius Petipa
Música: Piotr Illitx Txaikovski
Direcció musical: Fayçal Karoui
Repartiment: estrelles, primeres ballarines i cos
de ballet de l’Òpera de París

BALLET

Durada: 170 min
En diferit des de l’Òpera de París
En conveni amb:

Apples

Direcció: Christos Nikou

divendres
16.30 h
19.55 h
21.40 h

sala 4 [VOSC]

TP
(Grècia, 2020) 90 min
dilluns
diumenge
16.30 h
19.55 h
19.55 h
21.40 h
21.40 h

ESTRENA

dissabte
19.55 h
21.40 h

Pel·lícula situada en un món molt semblant al nostre, on els seus habitants estan acostumats a l’amnèsia. En aquest contacte coneixem
un home que no sabem si està realment desmemoriat. I que entra
en un peculiar programa de recuperació de la memòria on ha de dur
a terme certes tasques que van des d’anar amb bicicleta i anar al
cinema, fins a lligar en un bar o tenir un accident de cotxe.
sala 6 [DOC] +16
El dia de la bandera
Direcció: Sean Penn

divendres
16.30 h

107 min

(EUA, 2021)

dissabte
16.30 h

diumenge
16.30 h

dilluns
16.30 h

sala 2 [DOE] +12

No mires arriba

Direcció: Adam McKay

(EUA, 2021)

138 min
NOVETAT
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
18.45 h
18.45 h
18.45 h
18.45 h
Kate Dibiasky, una estudiant de postgrau d’Astronomia, i el seu professor, el doctor Randall Mindy, acaben de descobrir una cosa tan
sorprenent com perillosa. Un estel en òrbita es troba al sistema solar
i va directe a col·lidir a la Terra. Malgrat tots els seus intents per advertir el govern i la població, sembla que la humanitat està disposada
a prendre-s’ho a broma. Amb l’ajuda del doctor Oglethorpe, la Kate
i en Randall emprendran una gira mediàtica que els portarà des de
la Casa Blanca fins al programa matinal més boig de la televisió per
mirar de conscienciar el món que està a punt de morir.

Pájaros enjaulados, hasta que estemos muertos o libres
sala 6 [DOE/VOSE] +16
Direcció: Oliver Rihs

divendres

DOE [ 18.45 h

VOSE [ 21.00 h

A Canta! 2 tornarem a veure en Buster, la Meena, la Rosita,
en Gunter, en Johnny i l’Ash. Aquesta vegada deixaran enrere
el teatre Moon i se n’aniran junts a la gran ciutat. Allà hauran
de pujar a un escenari més gran amb molts més focus apuntant-los i més públic veient-los el Dia de la Independència de
2021.

La Bella Dorment

C/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat
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TP
92 min

(Japó, 2020)

(Suïssa, 2020)
ESTRENA
dissabte
diumenge
18.45 h
18.45 h

dilluns
18.45 h

21.00 h

21.00 h

21.00 h

118 min

Barbara Hug és una jove advocada que lluita contra l’antiquat
sistema penitenciari de Suïssa a la dècada de 1980. Walter Stürm,
per la seva banda, està pres, encara que sovint s’escapa de la
presó. Quan tots dos es coneixen, es forma una aliança poc
probable.

sales 3 i 5 [VOSE] +7
106 min
(França, 2021)
ESTRENA
divendres
dissabte
diumenge
dilluns
16.30 h sala 5
16.30 h sala 5
18.45 h sala 3
18.45 h sala 3 18.45 h sala 3
18.45 h sala 3
21.25 h sala 5
21.25 h sala 5 21.25 h sala 5
21.25 h sala 5
La Judith porta una doble vida entre Suïssa i França. D’una banda, l’Abdel, amb qui està criant la seva filla en comú. De l’altra, en
Melvil, amb qui té dos fills una mica més grans. De mica en mica,
aquest fràgil equilibri fet de mentides, secrets i anades i vingudes es
va fracturant. Davant el desemmascarament, la Judith tria la fugida
cap endavant.

Madeleine Collins

Direcció: Antoine Barraud

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

100 días con la Tata

Direcció: Miguel Ángel Muñoz

sales 1 i 4 [VOE]

(Espanya, 2021)

TP
82 min

divendres
dissabte
diumenge
dilluns
17.00 h sala 1
18.10 h sala 4 18.10 h sala 4 18.10 h sala 4 18.10 h sala 4
Els pares de l’actor Miguel Ángel Muñoz van haver de recórrer a la
Tata perquè es fes càrrec del seu fill mentre ells treballaven. Des de
llavors mai no s’han separat. Però després de diverses complicacions de salut de la Tata, en Miguel Ángel s’adona que la seva història
d’amor es pot acabar i decideix dur a terme totes les coses que té
pendents de fer amb ella: un viatge, conèixer els orígens de la Luisa i
fins i tot rodar una pel·lícula junts. Una aventura que es veu truncada
per l’arribada de la pandèmia...
sala 5 [DOE] +12
West Side Story
Direcció: Steven Spielberg
(EUA, 2021)
156 min
divendres
18.35 h

dissabte
18.35 h

diumenge
18.35 h

dilluns
18.35 h

Basada en fets reals, la cinta segueix un dels grans delinqüents
als Estats Units, protagonitzant la quarta més gran confiscació de
bitllets falsos de la història del país. Falsificador, lladre de bancs i
estafador, però també un pare de família que té una filla que rep el
seu llegat.

Els adolescents Tony i María, malgrat tenir afiliacions amb colles de
carrer rivals, els Jets i els Sharks, s’enamoren a la ciutat de Nova
York a la dècada dels 50. Nova versió del llegendari musical West
Side Story, alhora adaptació d’una famosa obra de teatre de Broadway, que modernitzava la història de Romeu i Julieta, de Shakespeare.

L’espia honest

Spider-Man: No Way Home

Direcció: Franziska Stünkel

divendres

sales 1 i 3 [DOC/VOSC]

dissabte

+12
115 min

(Alemanya, 2021)
diumenge

dilluns

DOC [ 16.30 h sala 3 16.30 h sala 3 16.30 h sala 3 16.30 h sala 3
VOSC [ 21.15 h sala 1 21.15 h sala 1 21.15 h sala 1

Direcció: Jon Watts

divendres
18.35 h

dissabte
18.35 h

sala 1 [DOE]

+7
148 min

(EUA, 2021)

diumenge
18.35 h

dilluns

17.00 h

El científic Franz Walter accepta treballar per al servei d’intel·ligència exterior d’Alemanya i promet lleialtat absoluta al sistema fins que
pugui assumir el seu nou càrrec com a catedràtic a la universitat,
però aviat es veurà obligat a fer servir pràctiques no gaire adequades per aconseguir les peticions dels seus superiors.

Per primera vegada a la història cinematogràfica de Spider-Man, el
nostre heroi, veí i amic és desemmascarat, i per tant, ja no és capaç
de separar la seva vida normal dels enormes riscos que comporta
ser un superheroi. Quan demana ajuda al Doctor Strange, els riscos passen a ser encara més perillosos, i l’obliguen a descobrir allò
que realment significa ser Spider-Man. Seqüela de Spider-Man: Far
From Home.

I never cry (No ploro mai)

The King’s Man: La primera misión

Direcció: Piotr Domalewski

divendres

DOC [ 16.45 h
VOSC [ 21.20 h

dissabte
16.45 h
21.20 h

sala 2 [DOC/VOSC] +12

(Polònia, 2020)
diumenge
16.45 h
21.20 h

97 min

dilluns
16.45 h
21.20 h

L’Ola ha de viatjar a Irlanda per traslladar a Polònia el cos del seu
pare, mort en un accident a la construcció. Lluny d’interessar-s’hi,
l’Ola vol saber si el seu pare va estalviar els diners necessaris per al
cotxe que li havia promès. Mentre se les apanya per bregar amb la
burocràcia estrangera utilitzant la seva picardia, comença a conèixer el seu pare.

Direcció: Matthew Vaughn

divendres
21.00 h

dissabte
21.00 h

sala 3

(Regne Unit, 2021)
diumenge
21.00 h

[DOE]

130 min

+16

dilluns
21.00 h

Quan un grup format pels tirans i les ments criminals més malvades
de la història s’uneixen per desencadenar una guerra que matarà
milions de persones, un home haurà de lluitar a contrarellotge per
aturar-los. Tercera entrega de la saga Kingsman, ambientada molts
anys abans de les anteriors i que explica l’origen de l’agència.

