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Durant la II Guerra Mundial, dos oficials d’intel·ligència uti-
litzen un cadàver i papers falsos per burlar les tropes ale-
manyes. El film explica una història humana dels soldats a 
l’ombra, que lluiten en un tipus diferent de guerra fora de 
les trinxeres i movent-se amb l’engany...

Direcció: John Madden (Regne Unit, 2021) 127 min
El arma del engaño +12sala 6 [DOE]

EL LLAC DELS CIGNES        dijous 19 de maig - 20.15 h
La reinvenció de la imponent obra mestra de Marius 
Petipa i Lev Ivanov de Liam Scarlett és un testimoni 
de l’amor perdurable del difunt coreògraf pel classi-
cisme i la musicalitat innata que brillen a través de 
la producció. 
Música: Piotr Illitx Txaikovski
Coregrafia: Liam Scarlett i Frederick Asthon so-
bre Petipa i Ivanov
Repartiment: TBC

EN DIRECTE des de la Royal Opera House 
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La Vika, de 14 anys, viu en una petita ciutat de províncies 
de la regió russa dels Urals. Recol·lecta fruits del bosc que 
creixen als aiguamolls i ajuda la seva mare a vendre’ls en 
un mercat de carrer. Li agraden les classes de coreografia 
de l’escola. I té un nadó del qual ningú no hauria de saber 
mai res.

Direcció: Lena Lanskih (Rússia, 2021) 109 min
No te quiero PQsala 3 [VOSE]

ESTRENA

En un un poble remot de Costa Rica, la Clara, una dona 
introvertida de 40 anys, experimenta un despertar sexual i 
místic que suposarà el començament d’un viatge que l´alli-
berarà de les convencions socials i religioses que tant l’han 
reprimit al llarg de la seva vida.

Direcció: Nathalie Álvarez Mesén (Suècia, 2021) 106 min
Clara Sola +12sala 4 [VOE]

ESTRENA

El 20 de gener de 1942, destacats representants del règim 
nazi alemany es van reunir en una vil·la de Berlín-Wannsee 
per a una reunió que va passar a la història com la Confe-
rència de Wannsee, en què es va decidir l’assassinat siste-
màtic d’11 milions de jueus.

Direcció: Matti Geschonneck (Alemanya, 2022) 111 min
La conferència +12sala 4 [DOC]

II cicle MAI MÉS: memòria, deportació i prevenció del feixisme   *gratuït

La vida de la Katja s’enfonsa quan el seu marit i el seu fill 
moren en un atemptat amb bomba. Després del dol i la injus-
tícia, arribarà el temps de la venjança.

Direcció: Fatih Akin (Alemanya, 2017) 100 min
En la sombra +16sala 4 [DOE]
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Documental que narra la història dels espanyols desplaçats 
durant la Guerra Civil a França i que, en el seu exili, van 
ser utilitzats en la construcció de la Línia Maginot, una obra 
colossal que el ministre de Defensa francès, André Maginot, 
va fer construir després de la Primera Guerra Mundial per 
defensar-se de la invasió nazi.

Direcció: Enric Canals (Espanya, 2014) 70 min
Los olvidados de la Línea Maginot SCsala 4 [VOE]

dissabte
*19.15 h + cinefòrum

*18.45 h + cinefòrum

Miquel Àngel (El pecat) +12

Florència, principis del segle XVI. Encara que famós i 
considerat un geni pels seus contemporanis, Michelange-
lo Buonarroti viu en la pobresa, esgotat per la seva lluita 
per finalitzar el sostre de la Capella Sixtina. Quan el seu 
mecenes, el papa Juli II, mor, Michelangelo s’obsessiona 
per aconseguir el millor marbre per acabar la seva tomba.

Direcció: Andrei Konchalovsky (Rússia, 2019) 130 min
sala 5

dillunsdiumengedissabtedivendres
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21.00 h

El petit Gary viu amb Camille Fouquet i Georges Fouquet, 
els seus excèntrics pares, i un ocell exòtic, en un apar-
tament parisenc. Cada nit, la Camille i el Georges ballen 
amb amor Mr. Bojangles, la seva cançó favorita. A casa 
dels Fouquet només hi ha lloc per a la diversió, la fantasia 
i els amics. Però...

dillunsdiumengedissabtedivendres
18.50 h

Esperando a Míster Bojangles +12
Direcció: Régis Roinsard (França, 2021) 124 min

sala 3 [DOE]

1492. Entre la tripulació de Cristòfor Colom viatgen tres 
homes que ja haurien d’haver mort. Han aconseguit evi-
tar les condemnes participant en el viatge incert, però en 
arribar a les Illes Canàries, fugen carregats amb una de 
les veles de l’embarcació.

Eles transportan a morte +7
Direcció: H. Girón, S.M. Delgado (Espanya, 2021) 76 min

sales 2 i 5 [VOSE]

En aquesta nova aventura, el Doctor Strange posarà a 
prova els límits dels seus poders i això el portarà a explo-
rar una nova dimensió de les seves capacitats. Com mai 
abans, el famós bruixot de Marvel explorarà els foscos ra-
cons del Multivers...
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Doctor Strange en el Multiverso de la locura
+12Direcció: Sam Raimi (EUA, 2022)
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Violet, la comtessa vídua de Grantham, ha heretat una vil-
la al sud de França d’un vell amic. Mentrestant, un cineasta 
obté el permís de Mary per rodar una pel·lícula a Downton 
Abbey. Robert pensa que tenir actors i actrius fent voltes, 
maquillats, és una idea terrible, però altres membres de la 
família, i els servents, estan encantats amb la idea... 

Downtown Abbey: Una nueva era
Direcció: Simon Curtis (EUA, 2022) 125 min

sala 1
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El dia que una cigonya viatgera arriba a la granja, la Mama 
Muu es planteja una pregunta: “On és casa meva real-
ment?” Com pot saber del cert que el seu prat i la granja 
on viu són realment casa seva? Podria ser que hi hagués 
algun altre lloc encara millor en la immensitat del món? El 
Corb intenta explicar a la seva amiga que no sempre es viu 
millor als camps dels altres. 

Direcció: C. Ryltenius,  T. Tivemark (Suècia, 2021) 66 min
La Mama Muu torna a casa TPsala 5 [DOC]
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Louis és un funerari, solter empedreït, que viu dedicat 
a la feina. Per atzars del destí, es creuarà amb Igor, un 
noi minusvàlid a causa d’una paràlisi cerebral. Junts em-
prendran un viatge al cotxe fúnebre de Louis per trans-
portar el cos d’una difunta al lloc on ha de ser enterrada.

dillunsdiumengedissabtedivendres
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Mentes maravillosas +12
Direcció: Bernard Campan (França, 2021) 92 min

sala 2 [DOE/VOSE]

Documental dirigit pel cineasta Giuseppe Tornatore so-
bre la vida de l’icònic compositor de bandes sonores 
cinematogràfiques Ennio Morricone. 
Al llarg del documental apareixen els testimonis de grans 
estrelles de Hollywood com Quentin Tarantino, Oliver 
Stone, Hans Zimmer o John Williams, entre d’altres.

Ennio, el maestro
Direcció: Giuseppe Tornatore (Itàlia, 2021) 156 min

sala 5 [VOSE] +12
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Miquel Àngel (El pecat) +12

Florència, principis del segle XVI. Encara que famós i 
considerat un geni pels seus contemporanis, Michelange-
lo Buonarroti viu en la pobresa, esgotat per la seva lluita 
per finalitzar el sostre de la Capella Sixtina. Quan el seu 
mecenes, el papa Juli II, mor, Michelangelo s’obsessiona 
per aconseguir el millor marbre per acabar la seva tomba.

Direcció: Andrei Konchalovsky (Rússia, 2019) 130 min
sala 5
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El petit Gary viu amb Camille Fouquet i Georges Fouquet, 
els seus excèntrics pares, i un ocell exòtic, en un apar-
tament parisenc. Cada nit, la Camille i el Georges ballen 
amb amor Mr. Bojangles, la seva cançó favorita. A casa 
dels Fouquet només hi ha lloc per a la diversió, la fantasia 
i els amics. Però...
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18.50 h

Esperando a Míster Bojangles +12
Direcció: Régis Roinsard (França, 2021) 124 min

sala 3 [DOE]

1492. Entre la tripulació de Cristòfor Colom viatgen tres 
homes que ja haurien d’haver mort. Han aconseguit evi-
tar les condemnes participant en el viatge incert, però en 
arribar a les Illes Canàries, fugen carregats amb una de 
les veles de l’embarcació.

Eles transportan a morte +7
Direcció: H. Girón, S.M. Delgado (Espanya, 2021) 76 min

sales 2 i 5 [VOSE]

En aquesta nova aventura, el Doctor Strange posarà a 
prova els límits dels seus poders i això el portarà a explo-
rar una nova dimensió de les seves capacitats. Com mai 
abans, el famós bruixot de Marvel explorarà els foscos ra-
cons del Multivers...
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+12Direcció: Sam Raimi (EUA, 2022)
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Violet, la comtessa vídua de Grantham, ha heretat una vil-
la al sud de França d’un vell amic. Mentrestant, un cineasta 
obté el permís de Mary per rodar una pel·lícula a Downton 
Abbey. Robert pensa que tenir actors i actrius fent voltes, 
maquillats, és una idea terrible, però altres membres de la 
família, i els servents, estan encantats amb la idea... 

Downtown Abbey: Una nueva era
Direcció: Simon Curtis (EUA, 2022) 125 min
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El dia que una cigonya viatgera arriba a la granja, la Mama 
Muu es planteja una pregunta: “On és casa meva real-
ment?” Com pot saber del cert que el seu prat i la granja 
on viu són realment casa seva? Podria ser que hi hagués 
algun altre lloc encara millor en la immensitat del món? El 
Corb intenta explicar a la seva amiga que no sempre es viu 
millor als camps dels altres. 

Direcció: C. Ryltenius,  T. Tivemark (Suècia, 2021) 66 min
La Mama Muu torna a casa TPsala 5 [DOC]
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Louis és un funerari, solter empedreït, que viu dedicat a 
la feina. Per atzars del destí, es creuarà amb Igor, un noi 
minusvàlid a causa d’una paràlisi cerebral. Junts empren-
dran un viatge al cotxe fúnebre de Louis per transportar 
el cos d’una difunta al lloc on ha de ser enterrada.
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Mentes maravillosas +12
Direcció: Bernard Campan (França, 2021) 92 min

sala 2 [DOE/VOSE]

Documental dirigit pel cineasta Giuseppe Tornatore so-
bre la vida de l’icònic compositor de bandes sonores 
cinematogràfiques Ennio Morricone. 
Al llarg del documental apareixen els testimonis de grans 
estrelles de Hollywood com Quentin Tarantino, Oliver 
Stone, Hans Zimmer o John Williams, entre d’altres.

Ennio, el maestro
Direcció: Giuseppe Tornatore (Itàlia, 2021) 156 min

sala 5 [VOSE] +12
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