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66 min

ESTRENA
dissabte
16.45 h

13, 14, 15 i 16 de maig de 2022

diumenge
16.45 h

El dia que una cigonya viatgera arriba a la granja, la
Mama Muu es planteja una pregunta: “On és casa meva
realment?” Com pot saber del cert que el seu prat i la
granja on viu són realment casa seva? Podria ser que
hi hagués algun altre lloc encara millor en la immensitat
del món? El Corb intenta explicar a la seva amiga que no
sempre es viu millor als camps dels altres.

El secret de la Vicky

sala 6

Direcció: Denis Imbert

(França, 2021)

dissabte
16.30 h

[DOC]

TP
84 min

diumenge
16.30 h

L’Stéphane vol reprendre la relació amb la seva filla, la
Vicky, que va perdre la paraula quan va morir la seva
mare. Per això, van a viure a una preciosa regió muntanyenca. Durant una passejada pel bosc, un pastor els
regala un cadell. Amb aquest regal, la nena es comença
a obrir a l’exterior...

EL LLAC DELS CIGNES

dijous 19 de maig - 20.15 h

La reinvenció de la imponent obra mestra de
Marius Petipa i Lev Ivanov de Liam Scarlett
és un testimoni de l’amor perdurable del difunt
coreògraf pel classicisme i la musicalitat innata que brillen a través de la producció.
Música: Piotr Illitx Txaikovski
Coregrafia: Liam Scarlett i Frederick Asthon
sobre Petipa i Ivanov
Repartiment: TBC
EN DIRECTE des de la Royal Opera House

Esperando a Mister Bojangles sala 3 [DOE]

+12
124 min

(França, 2021)
ESTRENA
diumenge
dissabte
16.30 h
16.30 h
18.45 h
18.45 h

Direcció: Régis Roinsard

dilluns
16.30 h
18.45 h

El petit Gary viu amb Camille Fouquet i Georges Fouquet, els seus excèntrics pares, i un ocell exòtic, en un
apartament parisenc. Cada nit, la Camille i el Georges
ballen amb amor Mr. Bojangles, la seva cançó favorita.
A casa dels Fouquet només hi ha lloc per a la diversió, la
fantasia i els amics. Però...
Eles transportan a morte sales 2 i 6 [VOSE] +7
(Espanya, 2021)

Direcció: H. Girón, S.M. Delgado

divendres
16.30 h sala 6
21.35 h sala 2

(França, 2021)
ESTRENA
diumenge
dissabte
16.30 h DOE 16.30 h DOE
18.15 h DOE 18.15 h DOE
19.55 h VOSE 19.55 h VOSE

+12
92 min

Direcció: Bernard Campan

divendres
16.30 h DOE
18.15 h DOE
19.55 h VOSE

dilluns
16.30 h DOE
18.15 h DOE
19.55 h VOSE

Alexandre Jollien és un dels filòsofs de més èxit
i transcendència europea. Va tenir un naixement
complicat que li va produir paràlisi cerebral, i va
créixer en una institució on va estar 17 anys, però
ha acabat convertint-se en un dels escriptors més
llegits a bona part del món, amb llibres supervendes com ‘Elogio de la debilidad’, ‘La sabiduría pícara’, ‘¡Viva la libertad!’, ‘Oficio de ser hombre,’ i
‘Abecedario Mentes maravillosas és la seva primera incursió a la gran pantalla.

Ennio, el maestro

sala 5

divendres
17.45 h

[VOSE]

(Itàlia, 2021)

ESTRENA
diumenge
dissabte
18.10 h
18.10 h

PQ

156 min

dilluns
17.45 h

Documental dirigit pel cineasta Giuseppe Tornatore sobre la vida de l’icònic compositor de bandes
sonores cinematogràfiques Ennio Morricone. L’artista va fer peces per a diferents gèneres del cinema com: l’spaghetti western, amb cintes de Clint
Eastwood, per a cintes de terror com La cosa o per
a la mítica Cinema Paradiso.
Al llarg del documental apareixen els testimonis de
grans estrelles de Hollywood com Quentin Tarantino, Oliver Stone, Hans Zimmer o John Williams,
entre d’altres.
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

En conveni amb:

divendres
16.30 h
18.45 h

Mentes maravillosas sala 2 [DOE/VOSE]

Direcció: Giuseppe Tornatore

BALLET

.

La Mama Muu torna a casa
Direcció: C. Ryltenius, T. Tivemark

dissabte

ESTRENA
diumenge

21.35 h sala 2

21.35 h sala 2

76 min

dilluns
16.30 h sala 6
21.35 h sala 2

El hombre del norte

sala 3

(EUA, 2022)
diumenge
21.00 h

Direcció: Robert Eggers

divendres
21.00 h

dissabte
21.00 h

[DOE]

+16
136 min
dilluns
21.00 h

El príncep Amleth és a punt de convertir-se en home quan
el seu oncle assassina brutalment el seu pare i rapta la
seva mare. El nen aconsegueix fugir de l’illa en una barca,
però jura venjança. Dues dècades després, l’Amleth s’ha
convertit en un guerrer dedicat al pillatge de pobles eslaus,
però una vident li recorda la seva promesa: venjar el seu
pare, salvar la seva mare i matar el seu oncle.

Miquel Àngel (El pecat)
Direcció: Andrei Konchalovsky
dissabte
divendres
16.30 h sala 4
16.30 h sala 4
18.05 h sala 6
18.05 h sala 6
21.00 h sala 5
21.00 h sala 5

sala 4, 5 i 6

(Rússia, 2019)
diumenge
16.30 h sala 4
18.05 h sala 6
21.00 h sala 5

[DOC]

+12
130 min
dilluns
16.30 h sala 4
18.05 h sala 6
21.00 h sala 5

1492. Entre la tripulació de Cristòfor Colom viatgen tres
homes que ja haurien d’haver mort. Han aconseguit evitar les condemnes participant en el viatge incert, però en
arribar a les Illes Canàries, fugen carregats amb una de
les veles de l’embarcació.

Florència, principis del segle XVI. Encara que famós i considerat un geni pels seus contemporanis, Michelangelo
Buonarroti viu en la pobresa, esgotat per la seva lluita per
finalitzar el sostre de la Capella Sixtina. Quan el seu mecenes, el papa Juli II, mor, Michelangelo s’obsessiona per
aconseguir el millor marbre per acabar la seva tomba.

Doctor Strange en el Multiverso de la locura

El món d’ahir

(EUA, 2022)

Direcció: Sam Raimi

divendres
16.30 h
18.50 h
21.10 h

dissabte
16.30 h
18.50 h
21.10 h

diumenge
16.30 h
18.50 h
21.10 h

sala 1

+12
[DOE] 126 min
dilluns
16.30 h
18.50 h
21.10 h

Direcció: Diastème

divendres
21.20 h

dissabte
21.20 h

sala 4

(França, 2022)
diumenge
21.20 h

[DOC]

+7
89 min

dilluns
21.20 h

En aquesta nova aventura, el Doctor Strange posarà a
prova els límits dels seus poders i això el portarà a explorar una nova dimensió de les seves capacitats. Com mai
abans, el famós bruixot de Marvel explorarà els foscos
racons del Multivers...

Mentre es prepara per deixar la política, Elisabeth de Raincy, presidenta de França, descobreix que un escàndol
afectarà el seu successor designat i donarà la victòria al
candidat d’extrema dreta. Ella i el seu equip tenen tres dies
per canviar el curs de la història per tota mena de mitjans
i estratègies.

Downtown Abbey: Una nueva era

Onoda, 10.000 nits a la jungla sala 6 [VOSC]

Direcció: Simon Curtis

divendres
19.00 h DOE

(EUA, 2022)

dissabte
19.00 h DOE

sala 4

[DOE/VOSE]

diumenge
19.00 h DOE

TP
125 min

dilluns
19.00 h VOSE

Violet, la comtessa vídua de Grantham, ha heretat una
vil·la al sud de França d’un vell amic. Mentrestant, un
cineasta obté el permís de Mary per rodar una pel·lícula
a Downton Abbey. Robert pensa que tenir actors i actrius
fent voltes, maquillats, és una idea terrible, però altres
membres de la família, i els servents, estan encantats
amb la idea...

Direcció: Arthur Harari

divendres
20.25 h

dissabte
20.25 h

(França, 2021)
diumenge
20.25 h

+12
166 min

dilluns
20.25 h

Finals de 1944. El Japó està perdent la guerra. Per ordre
del misteriós comandant Taniguchi, el jove Hirō Onoda és
enviat a una illa de les Filipines just abans del desembarcament nord-americà. Els pocs soldats que arrossega fins
a la selva aviat descobriran la doctrina desconeguda que
els unirà a aquest home: la guerra secreta. Per a l’Imperi,
la guerra és a punt d’acabar. Per a Onoda, no.

