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El olvido que seremos +12

Basada en la novel·la homònima del colombià Héctor 
Abad Faciolince, El olvido que seremos s’ambienta 
durant la violència que va viure Colòmbia als anys 80 i 
bona part dels 90 i narra la vida del metge, assagista i 
lluitador pels drets humans Héctor Abad Gómez des de 
la visió del seu fill. 

Direcció: Fernando Trueba (Espanya, 2020) 136 min

[VOE]

dillunsdiumengedivendres
16.30 h sala 2

dissabte

sales 1 i 2

18.25 h sala 1
16.30 h sala 2
18.25 h sala 1

16.30 h sala 2
18.25 h sala 1
20.00h sala 2

16.30 h sala 2
18.25 h sala 1

Hijos del sol +12

L’Ali, un nen de 12 anys, i els seus tres amics treballen 
per sobreviure i ajudar les seves famílies fent petites 
feines en un garatge i cometent petits delictes per acon-
seguir diners ràpid. En un miraculós gir dels esdeveni-
ments, l’Ali rep l’encàrrec de trobar un tresor amagat 
sota terra. Per a això recluta els seus amics, però abans 
de començar la missió, han d’unir-se a l’Escola del Sol, 
una institució caritativa que intenta educar nens sense 
llar i que està situada a prop d’on suposadament hi ha 
el tresor. 

Direcció: Majid Majidi (Iran, 2020) 98 min
[VOSE]

dillunsdiumengedivendres
16.30 h DOE

dissabte

sala 1

ESTRENA

20.55 h VOSE

[DOE]

16.30 h DOE
20.55 h VOSE

16.30 h DOE
20.55 h VOSE

16.30 h DOE
20.55 h VOSE

Música: Adolphe Adam
Direcció d’escena: Thomas Guthrie
Coreografia: Jean Coralli i Jules Perrot
Òpera de la Bastilla, París

Durada: 120 min

Gravació: febrer de 2020
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Capità Dent de Sabre i el diamant màgic

Dos joves pirates a la recerca d’un germà perdut, un vampir amb greus 
cremades solars, una reina canvia-formes i un exèrcit de micos rabio-
sos... El capità Sabertooth té molts fronts oberts mentre es troba a la 
recerca d’un diamant màgic perdut. 

Direcció: M. M. Aune i R. A. Sivertsen (Noruega, 2020) 81 min
[DOC]sala 6 TP

diumengedissabte
17.00 h 17.00 h

Holocaust i deportació: història, memòria i cinema

CONCERT del músic palestí Ayham Omran

73 anys de la Nakba. 73 anys de resistència a l’apartheid israelià

PROJECCIÓ de 3 curtmetratges de directores palestines: Restored pic-
tures (Mahssen Nasser-Eldin), The bus drives (Iyad Alasttal) i The memory 
of the land (Samira Badran).
XERRADA  amb Samira Badran (artista audiovisual), Baha Hilo (co-
fundador de To be There) i Abdulrahman Abu Nahel (organitzador co-
munitari i investigador). 

CINEFÒRUM a partir d’una selecció de breus fragments de pel·lícules de ficció, 
a càrrec de Xesco Montañez i Enric Garriga, de l’Amical de Mauthausen

Cicle de cinema MAI MÉS
Memòria, deportació i prevenció del feixisme

Divendres 14 de maig a les 19.15 h

dilluns 17 de maig - 19.30 h 

Dissabte 15 de maig a les 19.00 h
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Borrar el historial

Tres veïns d’un suburbi es veuen superats pels seus problemes amb la 
tecnologia i les xarxes socials. Amb l’ajuda d’un pirata informàtic, decidei-
xen declarar la guerra als poderosos gegants tecnològics. Pot ser que la 
seva batalla estigui perduda des del principi, però mai se sap. 

Direcció: Benoît Delépine, Gustave Kervern  (França, 2020) 110 min
[DOE]sala 5 [VOSE] PQ

dillunsdiumengedivendres
16.45 h DOE

dissabte
ESTRENA

20.40 h VOSE
16.45 h DOE
20.40 h VOSE

16.45 h DOE
20.40 h VOSE

16.45 h DOE
20.40 h VOSE

Vivir sin nosotros

Una parella jove afronta la seva ruptura. Per al Hampus, és un alleuja-
ment acabar la seva autodestructiva relació, mentre que l’Adrian està 
devastat. Serà capaç de sobreviure sense l’amor de la seva vida o hi ha 
alguna manera de tornar amb ell?

Direcció: David Färdmar  (Suècia, 2020) 100 min
[DOE]sala 3 +16

dillunsdiumengedivendres
16.45 h

dissabte
ESTRENA

16.45 h 16.45 h 16.45 h

Yalda, la noche del perdón

A l’Iran actual, la Maryam, una jove de 22 anys, és sentenciada a mort 
després de matar per accident el seu marit, Nasser, de 65. L’única per-
sona que pot salvar-la és la Mona, la filla d’en Nasser. Per a això, només 
ha d’acudir a un conegut programa de televisió i perdonar en directe la 
Maryam. Però costa perdonar quan totes dues es veuen obligades a re-
viure el passat.

Direcció: Massoud Bakhshi    (França, 2019) 88 min
[DOE]sala 5 +12

dillunsdiumengedivendres
18.50 h

dissabte
18.50 h 18.50 h 18.50 h

dillunsdiumengedissabte

[DOE]
El Señor de los Anillos. El retorno del rey

Les forces de Saruman han estat destruïdes, i la seva fortalesa as-
setjada. Ha arribat el moment de decidir el destí de la Terra Mitja-
na, i, per primera vegada, sembla que hi ha una petita esperança. 
L’interès del senyor fosc Sàuron se centra ara en Góndor, l’últim 
reducte dels homes, el tron del qual serà reclamat per Àragorn. 
Sàuron es disposa a llançar un atac decisiu contra Góndor. Men-
trestant, Frodo i Sam continuen el seu camí cap a Mórdor, amb 
l’esperança d’arribar a la Muntanya del Destí. 

sala 6

19.05 h VOSE 19.05 h DOE 19.05 h VOSE

Direcció: Peter Jackson (Nova Zelanda, 2003) 203 min

19.05h DOE
divendres

[VOSE]
+12

Quo Vadis, Aida?

Bòsnia, juliol de 1995. L’Aida treballa com a traductora per a l’ONU a la 
petita ciutat de Srebrenica. Quan l’exèrcit serbi ocupa el poble, la seva 
família és entre els milers de persones que busquen refugi als camps de 
l’ONU. Com que participa en les negociacions, l’Aida té accés a informació 
important. 

Direcció: Jasmila Zbanic  (Bòsnia i Hercegovina , 2020) 104 min
[DOE]sala 4 [VOSE] +16

dillunsdiumengedivendres
16.30 h DOE

dissabte

20.45 h VOSE
16.30 h DOE
20.45 h VOSE

16.30 h DOE
20.45 h VOSE

16.30 h DOE
20.45 h VOSE

Aquellos que desean mi muerte

Un adolescent testimoni d’un assassinat és perseguit per dos assassins 
bessons a través de les terres salvatges de Montana. Encara que compta 
amb una experta de la supervivència per evitar que els sequaços l’atrapin, 
un incendi proper aviat amenaça de robar la vida de tots els implicats. 

Direcció: Taylor Sheridan   (EUA, 2021) 102 min
[DOE]sales 3 i 6 +16

dillunsdiumengedivendres dissabte
17.00 h sala 6
20.50 h sala 3

20.50 h sala 3 20.50 h sala 3 17.00 h sala 6
20.50 h sala 3

Una joven prometedora

La Cassie tenia un brillant futur fins que un desagradable incident va trun-
car la seva carrera. Ara res en la seva vida és el que sembla: és intel•ligent, 
audaç i viu una doble vida de nit. La Cassie té l’oportunitat d’esmenar tot el 
que no va sortir bé en el seu passat... venjant-se dels culpables. 

Direcció: Emerald Fennell (EUA, 2020) 114 min
[DOE]sala 3 +16

dillunsdiumengedivendres
18.40 h

dissabte
18.40 h 18.40 h 18.40 h

Nomadland

La Fern (Frances McDormand) és una dona de seixanta anys que ho va 
perdre tot en la gran crisi de principis de segle, i que decideix embarcar-se 
en un viatge a través de l’Oest Americà. Vivint en una caravana com un 
nòmada de l’actualitat, la Fern es creuarà amb tot tipus de persones que 
canviaran el seu viatge i la seva persona.

Direcció: Chloé Zhao (EUA, 2020) 108 min
[DOE]sala 4 +12

dillunsdiumengedivendres
18.30 h

dissabte
18.30 h 18.30 h 18.30 h


