
En conveni amb:

Gabi tan sols vol ser Gabi. Un desig que sembla 
senzill, però que no ho és. Gabi se sent diferent. 
Tot i que en els seus vuit anys de vida, dir les co-
ses clares no li ha suposat mai cap problema. Però 
quan la família es trasllada a un poble petit i arriba 
a la pubertat, les coses comencen a canviar. Ve-
iem el creixement de Gabi en pantalla al llarg de 
cinc anys posant en dubte les idees preconcebu-
des sobre el gènere...

Direcció: Engeli Broberg (Suècia, 2021) 77 min
Gabi, dels 8 als 13 anys +7sala 2 [DOC]

En conveni amb:

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

2, 3, 4, 5 i 6 de desembre de 2022 
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Ha passat un temps des que el Ricardo i el Felipe 
van haver de portar els nens a un campament i es 
van quedar fora del tren deixant els nens a dins. La 
Clara en desconfia i pren la decisió de portar els nens 
personalment amb ajuda de la seva amiga Susana. 
Tanmateix, ara seran elles les que arran d’un acci-
dent se separin dels nens.

Direcció: Inés de León (Espanya, 2022) 85 min
A todo tren 2 PQsala 1 [VOE]

de divendres a dimarts: 16.15 h - 18.00 h - 19.45 h
ESTRENA

Els Clades són una família coneguda a tot el món, 
tots ells són uns exploradors de mons celebres. 
Un dia, tots junts, arriben a un nou lloc que mai ha 
trepitjat ningú. Allà hauran d’enfrontar-se a nom-
brosos perills i descobriran noves criatures mai 
documentades. Tanmateix, la missió es posa en 
risc i amenaça de fracassar a causa de les abun-
dants baralles entre els components de la família...

Direcció: Don Hall (EUA, 2022) 102 min
Un món estrany TPsala 3 [DOC]

de divendres a dimarts: 17.00 h - 19.00 h

EL TRENCANOUS              dijous 8 de desembre - 20.15 h
Uneix-te a la Clara en una deliciosa festa 
de la Nit de Nadal que es converteix en 
una aventura màgica quan tots els altres 
són al llit.

Coreografia: Peter Wright
A partir de: Lev Ivanov
Música: Piotr Ilitx Txaikovski

En directe des de la Royal Opera House
Durada: 2 h 20 min
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L’Helena i l’Ivan es proposen construir una nova vida 
als boscos de sureres, però els seus diferents punts 
de vista sobre com viure a la terra emergeixen, i des-
afien el seu futur com a parella.

Direcció: Mikel Gurrea (Espanya, 2022) 116 min
Suro +12sales 2 i 5 [VOC]

de divendres a diumenge: 19.00 h sala 5 - 21.20 h sala 2
dilluns i dimarts: 16.30 h sala 5 - 21.20 h sala 2 

ESTRENA

El Nadal de 1877, Elisabet d’Àustria (Sissí) celebra 
el seu 40 aniversari. Com a primera dama d’Àustria 
i esposa de l’emperador Francesc Josep I, no se li 
permet expressar-se i ha de continuar sent la bella 
jove emperadriu per sempre...

Direcció: Marie Kreutzer (Àustria, 2022) 114 min
L’emperadriu rebel +12sala 4 [DOC]

de divendres a diumenge: 17.00 h VOSC - 19.15 h DOC 
dilluns i dimarts: 19.15 h DOC - 21.20 h VOSC 

ESTRENA

[VOSC]

de divendres a dimarts: 16.30 h

PROPERAMENT

Una jove parella viatja a una de les destinaci-
ons més exclusives del món per sopar en un 
restaurant que ofereix una experiència culinària 
única. Tanmateix, el xef ha preparat un ingredi-
ent secret que tindrà un resultat sorprenent en 
els dos enamorats. 

Direcció: Mark Mylod (EUA, 2022) 106 min
El menú PQsala 6 [DOE]

de divendres a diumenge i dimarts: 
17.00 h DOE - 19.00 h DOE - 21.00 h DOE

dilluns: 
17.00 h DOE - 19.00 h VOSE - 21.00 h DOE

[VOSE]

ESTRENA

El Léo i el Rémi són dos nens de 13 anys que 
sempre han estat amics. Fins que un esdeve-
niment impensable els separa. Arran d’això, el 
Léo s’acosta a la Sophie -la mare del Rémi- per 
intentar comprendre què és el que ha trencat els 
seus inseparables llaços d’amistat.

Direcció: Lukas Dhont (Bèlgica, 2022) 104 min

Close +12sala 4

de divendres a diumenge: 21.30 h VOSE
dilluns i dimarts: 17.00 h DOE

La Carla és una noia de 14 anys en risc de po-
bresa, que arriba embarassada de poc temps 
al centre d’acollida La Maternal. Allà on ha 
d’aprendre a conviure amb les companyes de la 
seva edat i estar a punt per ser una bona mare. 
Un gran desafiament que passa per conèixer-se 
a si mateixa i entendre el món que té al voltant, a 
més de bregar amb una destructiva relació amb 
la seva mare.

Direcció: Pilar Palomero (Espanya, 2022) 122 min
La Maternal +12sala 5 [VOE]

de divendres a dimarts: 21.10 h 

L’Antoine i l’Olga són una parella francesa que 
es va instal·lar fa temps en un llogaret de l’inte-
rior de Galícia. Allà porten una vida tranquil·la, 
encara que la seva convivència amb els vilatans 
no és tan idíl·lica com voldrien. Un conflicte amb 
els seus veïns, els germans Anta, farà que la 
tensió creixi al llogaret fins a arribar a un punt 
de no retorn.

Direcció: Rodrigo Sorogoyen (Espanya, 2022) 137 min

As bestas +12sala 5 [VOSE]

[VOSE]

Una epopeia històrica inspirada en els fets reals 
que van succeir al Regne de Dahomey, un dels 
estats més poderosos d’Àfrica als segles XVIII 
i XIX. La història segueix la Nanisca (Davis), 
general de la unitat militar exclusivament feme-
nina i la Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. 
Juntes van lluitar contra enemics que van violar 
el seu honor, van esclavitzar la seva gent i van 
amenaçar de destruir tot el que havien viscut. 

Direcció: Gina Prince-Bythewood (EUA, 2022) 134 min
La mujer rey +16sala 3 [DOE]

Narra situacions en què ens podem reconèixer 
i que preferiríem no explicar, o fins i tot obli-
dar. Trobades inesperades, moments ridículs 
o decisions absurdes, cinc històries amb una 
mirada àcida i compassiva a la incapacitat per 
governar les nostres pròpies emocions.

Direcció: Cesc Gay (Espanya, 2022) 99 min
Historias para no contar +12sales 1 i 2

[VOE]

de divendres a dimarts: 
17.40 h sala 2 - 19.30 h sala 2 - 21.30 h sala 1

de divendres a dimarts: 21.00 h

de divendres a diumenge: 16.30 h 
dilluns i dimarts: 18.45 h

[DOE]


