El cercamons

[DOC]

sala 5

TP
82 min

Direcció: Samuel Tourneux (França, 2021)
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23, 24, 25 i 26 de setembre de 2022

dissabte i diumenge: 16.15 h
En Passepartout, un tití aficionat als llibres, s’embarca en una aventura salvatge per viatjar arreu del
món en 80 dies després d’acceptar una aposta. Dels
deserts ardents a les jungles misterioses, entre princeses intrèpides i grills que adoren el volcà, en Passepartout descobrirà fins a quin punt el món és gran,
meravellós i esbojarrat.

Modelo 77

sales 2 i 6

[VOE]

Direcció: Alberto Rodríguez (Espanya, 2022)

+16

125 min

ESTRENA

de divendres a dilluns:

16.15 h sala 2 - 18.45 h sala 6 - 21.05 h sala 6

Tadeu Jones 3. La taula maragda [DOC]
Direcció: Enrique Gato (Espanya, 2022)

TP

sala 1 90 min

dissabte i diumenge: 17.00 h
A en Tadeu li encantaria que els seus col·legues arqueòlegs l’acceptessin com un més, però sempre
l’acaba embolicant: destrossa un sarcòfag i provoca
un conjur que posa en perill la vida dels seus amics,
la Mòmia, el Jeff i el Belzoni. Amb tots en contra i
només ajudat per la Sara, en Tadeu emprendrà una
fugida plena d’aventures, que el portarà de Mèxic
a Chicago i de París a Egipte, per trobar la manera
d’acabar amb la maledicció de la mòmia.

dimarts 27 de setembre - 20.15 h

La punyent òpera de Puccini explica la història de
Clo-Clo San, una jove geisha que s’enamora d’un
soldar nord-americà i en paga un alt preu. L’exquisida producció de Moshe Leiser i Patrice Caurier
s’inspira en les imatges europrees del Japó del segle XIX.
Direcció musical: Nicola Luisotti
Direcció d’escena: Moshe Leiser i Patrice Caurier
Durada: 2 h 45 min (inclou un descans)
EN DIRECTE des de la Royal Opera House

sala 2

de divendres a dilluns: 18.30 h
Documental sobre José Antonio Labordeta. Tres generacions de la seva família repassen els moments més
importants del cantautor, poeta, congressista, professor
o presentador de televisió.
sala 3
Crímenes del futuro
[DOE] +18
108 min

de divendres a dilluns: 17.00 h - 19.15 h
En un futur no gaire llunyà, la humanitat està aprenent
a adaptar-se al seu entorn sintètic, en un món on no
existeix el dolor. Aquesta evolució porta els humans més
enllà del seu estat natural i cap a una metamorfosi, alterant-ne l’estructura biològica.
sala 5
Olga
[VOSE] +12
86 min

Una gimnasta ucraïnesa de 15 anys, exiliada a Suïssa,
treballa per assegurar-se un lloc al Centre Esportiu Nacional del país. Quan esclata la revolta Euromaidan al
país, la seva ansietat augmenta a mesura que la família
està més involucrada en el conflicte.

Desert particular

sala 3

[VOSC]

(Brasil, 2021)

[DOE]

TP
104 min
divendres i dilluns: 17.00 h - 19.00 h - 21.15 h
dissabte i diumenge: 19.00 h - 21.15 h

El David i la Georgia són una parella de divorciats que
molt a desgrat seu han de tornar a reunir-se després de
molt de temps. El motiu? La seva filla Lily ha decidit casar-se a Bali amb un jove que hi ha conegut i diu que és
l’amor de la seva vida. Disposats a esmenar errors del
passat i que la seva filla no visqui el mateix que els va
passar a ells, la Georgia i el David faran tot el possible per
arruïnar aquest casament.

La vida padre

sala 5

Direcció: Joaquín Mazón (Espanya, 2021)

[VOE]

+12
92 min

En Mikel, un xef jove i ambiciós, rep la visita inesperada
del seu pare, desaparegut fa trenta anys. En un moment
crític per al futur del seu restaurant, en Mikel haurà de
fer-se càrrec de l’esbojarrat i imprevisible Juan, un veritable huracà de vitalitat que posarà a prova totes les idees
sobre la cuina i la vida.
42 segundos
sala 6
[VOE] +12

Direcció: Dani de la Órden (Espanya, 2022)
Àlex Murrull

110 min

de divendres a dilluns: 16.30 h

divendres i dilluns: 21.30 h

Direcció: Aly Muritiba

sala 1

divendres i dilluns: 16.15 h - 18.00 h - 19.45 h
dissabte i diumenge: 18.00 h - 19.45 h

ESTRENA

Direcció: Elie Grappe (Suïssa, 2021)

Centrat a la dècada de 1950, No te preocupes
querida narra la història d’una parella aparentment
feliç. Viuen en una plàcida comunitat nord-americana, on ell treballa per a una gran corporació,
mentre ella és una abnegada mestressa de casa.
A poc a poc, la preocupació d’ella comença a ferse palesa quan comença a descobrir detalls sobre
el Projecte Victòria, el treball que està desenvolupant el seu marit. Mentre la resta de dones dels
empleats es dediquen a ser discretes i submises,
ella comença a fer-se preguntes i a comprendre
horroritzada que la seva felicitat i la seva tranquil·la
vida estan més en perill que mai.

Direcció: Ol Parker (EUA, 2022)

TP
93 min

[VOE]

Direcció: David Cronenberg (EUA, 2022)

ESTRENA

Viaje al paraíso

Divendres CINEFÒRUM amb els directors
Paula Labordeta i Gaizca Urresti

Labordeta, un hombre sin más

PQ

122 min

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:

Direcció: P. Labordeta (Espanya, 2022)
G. Urresti
ESTRENA

No te preocupes querida sala 4 [DOE]
Direcció: Olivia Wilde (EUA, 2022)

de divendres a dilluns: 16.30 h - 18.45 h - 21.10 h

ÒPER A

MADAMA BUTTERFLY

Presó La Model. Barcelona 1977. El Manuel, un
jove comptable, empresonat i pendent de judici
per cometre un desfalc, s’enfronta a una possible
pena d’entre 10 i 20 anys, un càstig desproporcionat per a la quantia del seu delicte. Aviat, amb el
seu company de cel·la, el Pino, s’uneix a un grup
de presos comuns que s’està organitzant per exigir una amnistia. S’inicia una guerra per la llibertat
que farà trontollar el sistema penitenciari espanyol.
Si les coses estan canviant a fora, a dins també ho
hauran de fer.

+12
109 min

de divendres a dilluns: 21.20 h
El Daniel és un instructor de l’acadèmia de policia que
ha estat suspès després d’una investigació interna, per
això viatja pel país a la recerca d’una trobada real amb la
Sara, a qui va conèixer per internet.

Olimpíades 1992, Barcelona. L’equip espanyol de waterpolo no passa pel millor moment i estan a punt de competir amb esportistes d’elit de tot el món. Necessiten un cop
de sort que arribarà en forma d’un entrenador exigent, les
tècniques de treball del qual són més que qüestionables.
A més, a l’equip es respira rivalitat entre dos dels seus
líders: Manel Estiarte i Pedro García Aguado...

El acusado

Direcció: Yvan Attal

sala 2
(França, 2021)

[DOE]

+16

138 min

de divendres a dilluns: 20.55 h
Els Farel són una parella poderosa: el Jean és un destacat expert francès i la seva dona Claire una assagista
coneguda pel seu feminisme radical. Junts tenen un fill
exemplar, l’Alexandre, que estudia en una prestigiosa universitat nord-americana. Durant una breu visita a París,
l’Alexandre coneix la Mila, la filla de la nova parella de
la seva mare, i la convida a una festa. L’endemà, la Mila
presenta una denúncia contra l’Alexandre per violació...

