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La pel·lícula explora la vida i la música d’Elvis 
Presley a través del prisma de la complicada re-
lació amb el coronel Tom Parker, el seu enigmàtic 
mànager. La història aprofundeix en la complexa 
dinàmica que existia entre Presley i Parker que 
abasta més de 20 anys, des de l’ascens de Presley 
a la fama fins a arribar a la categoria d’estrella sen-
se precedents, en el context de la revolució cultural 
i la pèrdua de la innocència als Estats Units. I al 
centre d’aquest periple hi ha Priscilla Presley, una 
de les persones més importants i influents en la 
vida de l’Elvis.

ESTRENA

El Phil s’ha exiliat a una petita comunitat presbiteri-
ana a l’illa de Lewis, al nord d’Escòcia. Una nit pa-
teix un vessament cerebral que li fa perdre la me-
mòria. De tornada a l’illa, troba la Millie, una dona 
de la comunitat que comença a cuidar-lo. Mentre 
ell intenta recuperar els seus records, ella afirma 
que estaven enamorats en secret abans del seu 
accident.

Direcció: Baz Luhrmann (Austràlia, 2022) 159 min

Elvis PQsales 2 i 3 [DOE]

de divendres a dilluns: 
16.15 h sala 3 - 17.55 h sala 2 - 20.40 h sala 2

ESTRENA

de divendres a dilluns: 
18.20 h sala 4 - 21.35 h sala 3

Direcció: Bouli Lanners (Bèlgica, 2021) 99 min

Un amor a Escòcia +7sales 3 i 4 [DOC]

Quatre anys després de la destrucció de l’illa de Nu-
blar, els dinosaures ara viuen i cacen al costat dels 
humans a tot el món. Aquest fràgil equilibri remode-
larà el futur i determinarà, de cop i volta, si els éssers 
humans continuaran sent els depredadors màxims en 
un planeta que ara comparteixen amb les criatures 
més temibles de la història.

Direcció: Colin Trevorrow (EUA, 2022) 146 min
Jurassic World: Dominion

+12
sala 1 [DOC]

de divendres a dilluns: 18.10 h - 20.50 h

Després de més de 30 anys de servei com un dels 
millors aviadors de l’Armada, Pete “Mavericks” Mitchel 
es troba on sempre va voler estar, superant els límits 
com un valent pilot de proves i esquivant l’ascens de 
rang, que no el deixaria volar i l’emplaçaria a terra. 
Quan està entrenant un grup de graduats de Top Gun 
per a una missió especialitzada, Maverick es troba allà 
amb el tinent Bradley Bradshaw, el fill del seu difunt 
amic “Goose”.

Direcció: Joseph Kosinski (EUA, 2022) 130 min
Top Gun: Maverick +12sala 3 [DOE]

de divendres a dilluns: 19.10 h

La història de l’origen de Buzz Lightyear, l’heroi que 
va inspirar-ne la joguina, i que ens fa conèixer el lle-
gendari Guardià Espacial que acabaria tenint gene-
racions de fans.

Direcció: Angus MacLane (EUA, 2022) 104 min
Lightyear TPsala 6 [DOC]

de divendres a dilluns: 
16.45 h - 19.00 h - 21.15 h

La vida somriu a l’Audrey i en Jérôme. Tenen tres 
fills meravellosos i una vida professional perfecta. 
Un cap de setmana, decideixen viatjar cadascun pel 
seu compte... Amb els seus respectius amants. No-
més que tots dos han tingut la mateixa idea: anar a 
casa seva.

de divendres a dilluns: 16.30 h - 21.30

ESTRENA

La Camila es veu obligada a mudar-se a Buenos 
Aires quan la seva àvia es posa malalta greument. 
Deixa enrere els amics i una escola secundària pú-
blica liberal per una institució privada tradicional. El 
temperament ferotge però prematur de la Camila es 
posa a prova.

Camila saldrá esta noche

de divendres a dilluns: 16.15 h

ESTRENA

Direcció: Melissa Drigeard (França, 2020) 98 min

Un embolic inesperat PQsala 4 [DOC]

Direcció: I. M. Barrionuevo (Argentina, 2021) 103 min

+12sala 1 [VOE]

Direcció: María Ripoll (Espanya, 2022) 89 min
Nosaltres no ens matarem amb pistoles +16

sales 2 i 5
[VOC]

Mentre el poble es prepara per celebrar la seva festa 
major, la Blanca s’esforça perquè la primera paella 
que fa a la seva vida li quedi perfecta. Ha aconseguit 
reunir els seus amics de tota la vida després d’anys 
sense veure’s. Tots estan a la trentena i senten que 
la joventut se’ls escapa, atrapats en la precarietat la-
boral, el desencís i un continu tornar a començar. La 
paella s’allarga fins al vespre, entre revelacions de 
secrets, retrets i equívocs. Però ara més que mai, 
els cinc amics es necessitaran els uns als altres per 
tirar endavant. 

de divendres a dilluns: 
16.15 h sala 2 - 19.50 h sala 5

Aquesta pel·lícula de Jonás Trueba és una invitació 
expressa per anar a les sales de cinema. Itsaso Ara-
na, Vito Sanz, Francesco Carril i Irene Escolar prota-
gonitzen aquest film retrobament produït novament 
per Los Ilusos Films. El film s’estrena als cinemes, 
apostant per una única sala a cada ciutat amb la in-
tenció de convertir l’exhibició de la pel·lícula en una 
cosa més concreta i propera...

Direcció: Jonás Trueba (Espanya, 2022) 64 min

Tenéis que venir a verla TPsala 4 [VOE]

de divendres a dilluns: 20.10 h

L’Antoine, un professor d’història de cinquanta anys, 
descobreix que està perdent l’audició. La nova veï-
na Claire, que ha vingut a viure temporalment amb 
la seva germana i la seva filla després de la pèrdua 
del seu marit, somia amb la pau i la tranquil·litat. No 
és ideal tenir de veí el sorollós Antoine, amb la seva 
música estrident i el seu despertador que sona sense 
parar. I no obstant això, la Claire i l’Antoine estan fets 
l’un per a l’altre. 

Direcció: Pascal Elbé (França, 2021)

93 min

Estamos hechos para entendernos +12

sala 5 [DOE]

de divendres a dilluns: 16.15 h - 21.30 h

Des que era petita, la Cathy somiava tenir el seu pro-
pi restaurant. Però als quaranta, res no surt com es-
perava i es veu obligada a acceptar una feina com 
a cuinera en una llar per a joves immigrants. El seu 
somni sembla que està desapareixent... o no?

Direcció: Louis-Julien Petit (França, 2022) 97 min

La brigada de la cocina TPsala 5 [DOE]

de divendres a dilluns: 18.00 h


