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El Yuku és un jove ratolí que viu amb la seva famí-
lia al soterrani d’un castell. La seva àvia li trans-
met els valors familiars explicant-li contes popu-
lars de tota la vida. Ferida en una baralla amb un 
gat, la vella ratolí està postrada al llit i diu als seus 
fills que els haurà de deixar...

sala 1

Yuku i la flor de l’Himàlaia
A. Demuynck, R. Durin (Bèlgica, 2022) | 66’ | DOC | TP

El Maurice, un gat de carrer, té l’estafa perfec-
ta per guanyar diners. Troba un nen que toqui la 
flauta i es fa amic de la seva horda de rates que 
parlen, així no les veu com si fossin menjar. Quan 
el Maurice i els rosegadors arriben al poble de 
Bad Blintz, troben la Malícia...

sala 1

El prodigiós Maurice
T. Genkel, F. Westermann (Alemanya, 2022) | 93’ | DOC | TP

dissabte: 16.30 h
diumenge: 18.00 h

Quan una ruptura interdimensional altera la 
realitat, l’Evelyn, una immigrant xinesa als Es-
tats Units, es veu embolicada en una aventura 
salvatge en què només ella pot salvar el món. 
Perduda als mons infinits del multivers, aques-
ta heroïna inesperada ha de canalitzar els seus 
nous poders per lluitar contra els estranys i des-
concertants perills del multivers mentre el destí 
del món penja d’un fil.

sales 3 i 4

Todo a la vez en todas partes
D. Kwan, D. Scheinert (EUA, 2022) | 139’ | DOE i VOSE | +12

de divendres a dilluns: 
16.30 h VOSE sala 3 - 20.45 h DOE sala 6

REESTRENA

La Rachel té 40 anys, no té fills. Ella estima 
la seva vida: els estudiants de secundària, els 
amics, els ex, les lliçons de guitarra. En enamo-
rar-se de l’Ali, posa molt d’afecte en la Leila, la 
seva filla de 4 anys. Ella la protegeix i l’estima 
com si fos seva. Però estimar els fills d’altres 
persones és un risc que val la pena córrer...

sala 2

Los hijos de otros
Rebecca Zlotowski (França, 2022) | 104’ | DOE i VOSE | +12

divendres i dilluns: 
16.45 h DOE - 19.00 h DOE - 21.30 h VOSE

dissabte i diumenge: 
16.45 h DOE - 21.30 h VOSE

ESTRENA

Retorn a Raqqa és la crònica del que ha estat 
possiblement el segrest més famós de la histò-
ria, el de 19 periodistes i funcionaris d’ONG de 
diferents nacionalitats que van ser capturats per 
Estat Islàmic, tal com narra un dels protagonistes: 
el reporter espanyol Marc Marginedas, el primer 
captiu a ser alliberat...

sala 2
Retorn a Raqqa
A. Solé, R. Cuevas (Espanya, 2022) | 74’ | VOC | +16

NOVETAT

dissabte: 18.45 h CINEFÒRUM 
Amb la presència dels directors A. Solé i R.Cuevas i del

periodista protagonista Marc Marginedas
diumenge: 18.45 h

dissabte: 18.30 h
diumenge: 16.00 h

Living és una adaptació anglesa del guió de la pel·lícula 
japonesa de 1952 Ikiru, escrita i dirigida per Akira Kuro-
sawa. Està ambientada al Londres dels anys 50 on Willi-
ams, un avorrit buròcrata, té una revelació que el porta a 
buscar el significat de la vida...

sala 4
Living
Oliver Hermanus (Regne Unit, 2022) | 102’ | DOE | +7

Ambientada més d’una dècada després dels esdeveni-
ments de la primera pel·lícula, Avatar: el sentit de l’ai-
gua comença explicant la història de la família Sully, els 
problemes que els persegueixen...

sala 6
Avatar: El sentit de l’aigua 2D
James Cameron (EUA, 2022) | 192’ | DOC | +12

de divendres a dilluns: 20.00 h

Otto Anderson és un vidu rondinaire i molt obstinat. 
Quan una alegre jove família es muda a la casa del 
costat, l’Otto troba sabata de son peu amb l’espavilada, 
i molt embarassada, Marisol, i això comporta una molt 
improbable amistat que posarà el seu món de cap per 
avall...

Marc Forster (EUA, 2022) | 125’ | DOE | +12
El peor vecino del mundo

sala 5

de divendres a dilluns: 16.30 h

Ambientada a Los Angeles durant els anys 20, expli-
ca una història d’ambició i excessos desmesurats que 
recorre l’ascensió i caiguda de múltiples personatges 
durant una època de desenfrenada decadència i de-
pravació a les albors de Hollywood. 

Damien Chazelle (EUA, 2022) | 188’ | DOE | +16

Babylon
sala 1

Hivern de 1943 als Pirineus. La Sara i l’Antoni viuen en 
un petit poble d’Andorra. Cada dia reben notícies de la 
Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu amic Sendo va 
venir amb uns jueus per amagar-los...

Santi Trullenque (Espanya, 2022) | 116’ | VOC | +16
El fred que crema

sala 4

El Charlie no està content amb la seva vida de la qual no 
té el control en absolut. És un professor d’anglès d’ins-
titut molt solitari, la seva única companyia és l’obesitat 
severa i la lluita contra el seu trastorn per afartar-se...

sala 5
La ballena (The Whale)
Darren Aronofsky (EUA, 2022) | 117’ | DOE i VOSE | +16

Passejant per París, Joan Verra topa amb el seu pri-
mer amor. Sense saber fer front al retrobament, fuig a 
casa seva per recordar els últims 40 anys idealitzant 
tots aquells moments de la seva vida. El seu fill Nathan, 
nouvingut de Mont-real, l’acompanya ara mateix....

sala 6Laurent Larivière (França, 2022) | 101’ | DOC | +12

La història d’una dona turc alemanya que farà l’impossi-
ble després que dels atemptats de l’11-S el seu fill sigui 
acusat de terrorisme i tancat a Guantánamo.

sala 3

Rabiye Kurnaz contra George W. Bush
Andreas Dresen  (Alemanya, 2022) | 119’ | DOE i VOSE | +7

ESTRENA

de divendres a dilluns: 
19.00 h DOE - 21.15 h VOSE

de divendres a dilluns: 
19.00 h DOE - 21.15 h VOSE

La vida sense tu

de divendres a dilluns: 16.15 h - 18.10 h

divendres i dilluns: 16.30 h - 20.00 h
dissabte i diumenge: 20.00 h

de divendres a dilluns: 16.30 h

de divendres a dilluns: 18.30 h


