Lightyear

[DOC]

sala 6

Direcció: Angus MacLane

(EUA, 2022)
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TP

104 min

8, 9, 10 i 11 de juliol de 2022
de divendres a dilluns: 16.45 h

Thor: Love and Thunder sala 1 [DOE]
Direcció: Taika Waititi

La història de l’origen de Buzz Lightyear, l’heroi que
va inspirar-ne la joguina, i que ens fa conèixer el llegendari Guardià Espacial que acabaria tenint generacions de fans.

Jurassic World: Dominion
Direcció: Colin Trevorrow

(EUA, 2022)

ESTRENA

de divendres a dilluns: 16.45 h - 19.00 h - 21.15 h

[DOC]

sala 6

Retorn del Déu del Tro, més conegut com Thor.
En aquesta seqüela de Thor: Ragnarok (2017), la
quarta pel·lícula de la saga basada en els còmics
de Marvel creats pel dibuixant Jack Kirby, l’editor
Stan Lee i el guionista Larry Lieber, el superheroi
asgardià, juntament amb Valkyrie, haurà d’enfrontar-se a un nou i misteriós malvat. A més, suposarà
el retorn de Jane Foster, que esdevindrà la nova
Thor.

+12

146 min

de divendres a dilluns: 20.50 h
Quatre anys després de la destrucció de l’illa de Nublar, els dinosaures ara viuen i cacen al costat dels
humans a tot el món. Aquest fràgil equilibri remodelarà el futur i determinarà, de cop i volta, si els éssers
humans continuaran sent els depredadors màxims
en un planeta que ara comparteixen amb les criatures més temibles de la història.

Minions: L’origen de Gru

Direcció: Kyle Balda
Brad Ableson

sala 2 [DOC]

(EUA, 2022)

Benediction

de divendres a dilluns:

18.35 h sala 5 DOE - 20.50 h sala 4 VOSE

Siegfried Sassoon és un home que va sobreviure
després de lluitar a la Primera Guerra Mundial i és
condecorat per la seva heroïcitat, però en retornar
del conflicte es converteix en un dur crític de les
polítiques bèl·liques del seu govern. Durant els
seus anys al front va escriure poesia i es va inspirar en les seves experiències al front occidental i
va acabar sent un dels principals poetes de guerra
de l’època.
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

En conveni amb:

Detectiu Conan: La núvia de Halloween sala 6

Direcció: Susumu Mitsunaka

(Japó, 2022)
110 min
ESTRENA
[DOC/VOSC] +12

divendres i dilluns: 18.45 h VOSC
dissabte i diumenge: 18.45 h DOC
La història gira al voltant del casament dels detectius
Sato i Takagi, que es veu interromput per un assalt del
qual acaba emportant-se el pitjor aquest últim. Mentrestant, es produeix una fugida de presó en què està involucrant el perpetrador d’un atemptat, i Rei Furuya es creua
amb una misteriosa persona disfressada...
sala 5

Direcció: Robert Guédiguian

(França, 2021)

[VOSE]

+12
129 min

ESTRENA

de divendres a dilluns: 16.15 h
Ambientada a la Mali postcolonial dels anys 60, quan els
joves de Bamako ballen el rock & roll acabat d’importar
d’Occident i somien una renovació política, Mali Twist se
centra en els personatges del Samba i la Lara. Ell és un
jove socialista que s’enamora de l’enèrgica Lara durant
una de les seves missions a la selva. Per escapar del seu
matrimoni forçat, ella fuig en secret amb ell a la ciutat.

Lingui, lazos sagrados

Direcció: Mahamat-Saleh Haroun

sales 2 i 4 [VOSE]

(França, 2021)

+12
88 min

ESTRENA

de divendres a dilluns: 17.40 h sala 4 - 21.30 h sala 2
L’Amina és una musulmana practicant que viu amb la
seva filla Maria, de 15 anys. Quan l’Amina s’assabenta
que la Maria està embarassada i que vol avortar, s’enfronten a una situació impossible en un país on l’avortament està condemnat legalment i moralment.

Elvis

+12

137 min

(Regne Unit, 2021)

ESTRENA

+7

87 min

Anys 70. En Gru creix en un barri residencial. És un
fan incondicional d’un famós grup de dolents i té una
idea: demostrar-los que és prou dolent per treballar
amb ells! Per sort, té l’ajut dels seus fidels seguidors,
els mínions, que sempre estan disposats a escampar el caos!

Direcció: Baz Luhrmann

[DOE/VOSE]

sales 4 i 5

Direcció: Terence Davies

de divendres a dilluns: 16.15 h - 18.00 h - 19.50 h

Mali Twist

PQ

119 min

(EUA, 2022)

sala 3
(Austràlia, 2022)

[DOE]

+12
159 min

de divendres a dilluns: 17.45 h - 20.35 h
La pel·lícula explora la vida i la música d’Elvis Presley a
través del prisma de la complicada relació amb el coronel
Tom Parker, el seu enigmàtic mànager. La història aprofundeix en la complexa dinàmica que existia entre Presley i Parker que abasta més de 20 anys, des de l’ascens
de Presley a la fama fins a arribar a la categoria d’estrella
sense precedents, en el context de la revolució cultural
i la pèrdua de la innocència als Estats Units. I al centre
d’aquest periple hi ha Priscilla Presley...

Mi mejor amigo
Direcció: Ferit Karahan

sala 4

[VOSE]

+12

(Turquia, 2021)

85 min

de divendres a dilluns: 19.15 h
El Yusuf i el Memo, el seu millor amic, són alumnes d’un
internat per a nens i adolescents kurds a les muntanyes
d’Anatòlia. Quan el Memo cau misteriosament malalt, el
Yusuf ha de lluitar amb nombrosos obstacles per intentar
ajudar el seu amic.

Sinjar

Direcció: Anna Bofarull

sala 5
(Espanya, 2022)

[VOC]

+16
127 min

de divendres a dilluns: 21.05 h
A Barcelona, la Carlota emprèn desesperadament la recerca del Marc, el seu fill adolescent que ha fugit de casa sense deixar rastre. A milers de quilòmetres, Sinjar, la regió situada a la frontera entre l’Iraq i Síria, viu sota l’amenaça de
la guerra. Allí, la Hadia és obligada a viure com a esclava al
costat de tres dels seus fills al servei d’una família. En canvi, l’Arjin aconsegueix escapar-se del captiveri i, en el seu
intent de tornar a casa, acaba unint-se a les milícies kurdes.

Cantando en las azoteas

Direcció: Enric Ribes

sala 4

[VOE]

(Espanya, 2022)

+12
74 min

de divendres a dilluns: 16.15 h
Gilda Love / Eduardo, l’últim transformista del barri xinès
de Barcelona, sobreviu amb una miserable pensió mentre
intenta continuar actuant als escenaris. Les seves prioritats es veuen alterades amb l’arribada a la seva vida de
la Chloe i de la seva mare, la Hanna, amb les quals tindrà
l’oportunitat de formar la família que mai no ha tingut.

Pijamas espaciales

Direcció: Clara Martínez-Lázaro

sala 3

[VOE]

(Espanya, 2022)

+12
76 min

de divendres a dilluns: 16.15 h
El Darío no es pren gaire seriosament la seva relació amb
la Marta fins que una nit es troben vivint altres vides on
el seu romanç corre seriós perill. Podran prometre’s amor
etern mentre fugen de noves temptacions? Per molt lluny
que vagin, a l’espai també hi ha Tinder.

