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La Babs, una nena de nou anys, rep un porquet anomenat 
Oink com a regal del seu avi. Els pares accedeixen a que-
dar-se’l amb la condició que sigui ensinistrat com un cadell 
de gos, però el porquet capgirarà la vida de tota la família. 

sala 2
Oink Oink

de divendres a dilluns: 16.45 h

Adaptació cinematogràfica del primer joc de rol de 
la història, publicat per primera vegada el 1974. Un 
lladre encantador i una banda d’aventurers increïbles 
emprenen un atracament èpic per recuperar una re-
líquia perduda...
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Dungeons & Dragons, Honor entre ladrones
J. F. Daley, J. M. Goldstein (EUA, 2022) | 134’ | DOE | +12

de divendres a dilluns: 
16.30 h sala 6 - 19.00 h sala 6 - 21.00 h sala 3

ESTRENA

HAMLET                dijous 30 de març - 19.15 h
Krzysztof Warlikowski explora la bogeria que 
travessa aquesta fita del teatre líric i treu a la 
llum fascinants i espectrals imatges.

Música: Ambroise Thomas
Direcció musical: Thomas Hengelbrock
Direcció d’escena: Krzysztof Warlikowski
En directe des de l’Òpera Nacional de París
Durada: 3 h 20 min (inclou un descans)
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Les Moomies són aquelles mòmies que viuen sota les 
piràmides egípcies. En aquest submón el protagonista 
es casarà amb la filla del faraó. Però, sembla que els 
plans de casament s’endarreriran...
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Mòmies
J. J. García Galocha (Espanya, 2023) | 88’ | DOC | TP

de divendres a dilluns: 
16.15 h sala 3 - 17.30 h sala 5

La Lola, la moderna i caòtica àvia de l’Edgar i el Ro-
bert, es va fer càrrec d’ells després de la mort de 
la seva filla uns anys enrere. Tots tres viuen en una 
modesta casa de l’extraradi de Barcelona, i res no 
els fa sospitar que la seva tranquil·la vida està a punt 
de canviar dràsticament...

sala 1
Loli Tormenta
Agustí Villaronga (Espanya, 2023) | 98’ | VOE | +7

de divendres a dilluns: 18.00 h - 21.35 h

ESTRENA

L’Ana i el Mateo són pares del petit Lucas i deci-
deixen anar-se’n d’excursió a la natura. Però, tot es 
complica quan perden de vista el Lucas i ell es perd 
dins del frondós bosc on són. La parella començarà 
a buscar-lo. A mesura que van passant les hores, 
començaran a entrar en una crisi que els farà replan-
tejar-se el seu amor i les seves vides.

sala 2
El castigo
Matías Bize (Argentina, 2022) | 86’ | VOE | +12

de divendres a dilluns: 18.15 h - 21.45 h

ESTRENA

ESTRENA

Mascha Halberstad (Països Baixos, 2022) | 72’ | DOC | +7

La Vainilla és una nena parisenca que arriba a l’Illa de 
Guadalupe per passar les vacances amb la seva tieta. 
De mica en mica anirà descobrint els misteris de l’illa i 
s’endisarà en una aventura exòtica...
Vainilla - El meu amic Tigre - Cada dia parles millor 
- Idodo - Curri blau - Dia de rentat

sala 5
Vainilla
Sis curts | 58’ | DOC | TP

de divendres a dilluns: 16.15 h

El Toni i l’Emilio reben una trista trucada: les seves do-
nes estan en coma arran d’una allau en una estació 
d’esquí. Quan es presenten a l’hospital de muntanya 
fan una descoberta sorprenent: les seves dones són, 
en realitat, la mateixa persona, la Laura....

sala 5
Mari(dos)
Lucía Alemany  (Espanya, 2023) | 102’ | VOE | +12

de divendres a dilluns: 19.15 h
Los reyes del mundo és un film sobre la desobedi-
ència, l’amistat i la dignitat que hi ha en la resistència. 
El Rá, el Culebro, el Sere, el Winny i el Nano són jo-
ves que viuen al carrer de Medellín. Cinc reis sense 
regne, sense llei, sense família emprenen un viatge a 
la recerca de la terra promesa...

Los reyes del mundo
Laura Mora  (Colòmbia, 2022) | 110’ | VOE | +16 sala 4

Per caprici, la Freddie, de vint-i-cinc anys, torna per 
primera vegada a Corea del Sud, on va néixer. La 
jove parteix amb ardor a la recerca dels seus orígens 
en aquest país que li és aliè, inclinant la seva vida a 
rumbs nous i inesperats.

sala 4
Retorno a Seúl
D. Chou  (França, 2022) | 119’ | VOSE | +12

de divendres a dilluns: 18.45 h

de divendres a dilluns: 16.30 h 

Billy Batson i els seus companys adoptats han rebut els 
poders dels déus però encara estan aprenent a com-
paginar les seves vides d’adolescents amb els alter 
ego superheroics...

sala 4
¡Sazam! La furia de los dioses
David F. Sandberg  (EUA, 2023) | 130’ | DOE | +12

de divendres a dilluns: 21.00 h

John Wick, llegendari assassí retirat, torna de nou a 
l’acció impulsat per una incontrolable recerca de ven-
jança. En haver de lluitar contra assassins assede-
gats de sang que el persegueixen, el John haurà de 
portar les seves habilitats al límit si vol sortir aquesta 
vegada amb vida.

sala 3
John Wick 4
Chad Stahelski (EUA, 2023) | 169’ | DOE | +16

de divendres a dilluns: 18.00 h

Després d’un accident catastròfic en un planeta des-
conegut, el pilot Mills descobreix ràpidament que re-
alment està encallat a la Terra… fa 65 milions d’anys. 
Ara, amb només una oportunitat de rescat, el Mills i 
l’altra única supervivent, la Koa, s’hauran d’obrir camí a 
través del desconegut territori...
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65
S. Beck, B. Woods  (EUA, 2023) | 93’ | DOE | +12

de divendres a dilluns: 20.00h sala 2 - 21.30 h sala 6

Els dos Javier García protagonistes de la pel·lícula 
García y García (2021) tornen amb noves aventures. 
Per error han comprat un hotel que cau a trossos i per 
recuperar els diners que hi han invertit l’hauran de re-
dreçar. Però tindran una ajuda incalculable gràcies a 
un grup de nens superdotats...

sala 1
El hotel de los líos
Ana Murugarren (Espanya, 2023) | 88’ | VOE | TP

de divendres a dilluns: 16.15 h - 19.50 h 

L’Ida viu en un vaixell amb la seva tripulació de cinc 
homes. A Marsella, la seva atenció es veu atrapada 
pel secret món masculí de la Legió Estrangera Fran-
cesa i decideix seguir el seu rastre a través del Me-
diterrani...

sala 5
Human Flowers of Flesh
Helena Wittmann  (Alemanya, 2022) | 106’ | VOSC | TP

de divendres a dilluns: 21.15 h

ESTRENA


