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Un estrany mineral descobert al llunyà planeta Pan-
dora sembla ser la solució a la desesperada neces-
sitat de la Terra de trobar noves fonts d’energia. Els 
Na’vi, els fascinants habitants de Pandora, però, no 
estan disposats a acceptar sense més que els hu-
mans els expulsin de casa seva per poder extreure el 
preuat mineral. Jake Sully, un antic soldat ara confi-
nat en una cadira de rodes, rebrà l’ordre d’infiltrar-se 
entre els Na’vi, adoptant, amb l’ajuda dels científics, 
l’aparença d’un d’ells.

La Laura acaba d’arribar a Madrid per instal·lar-se a 
un Col·legi Major i estudiar la carrera de Químiques. 
Sola i gairebé sense diners, intenta adaptar-se a la 
seva vida universitària mentre brega amb les seves 
inseguretats. Una nit, per casualitat, coneix el Da-
vid, un noi amb paràlisi cerebral que viu amb la seva 
mare, la Isabel. La Laura inicia amb ells una relació 
de confiança mútua que l’ajuda a superar els com-
plexos i afrontar una nova etapa cap a la maduresa.

Direcció: James Cameron (EUA, 2009) 171 min

Avatar +12sala 2 [DOE]

de divendres a dilluns: 17.20 h - 20.25 h

de divendres a dilluns: 
16.45 h sala 6 - 21.15 h sala 1

REESTRENA

ESTRENA

A través del programa de curtmetratges La barca del 
vent entonem un cant a la diversitat estètica a la ve-
gada que viatgem a diferents paisatges físics i emo-
cionals que ens fan apreciar la grandesa de la natura 
i la necessitat de viure-hi en concòrdia.

Direcció: Nicolas Hu i altres (França..., 2021...)

dissabte i diumenge: 16.15 h

54 min
La barca del vent. Noa i altres contes TP

sala 2 [DOC]

Direcció: Fernando Franco (Espanya, 2022) 110 min
La consagración de la primavera +16

sales 1 i 6 [VOE]

Durant el resplendent estiu nòrdic, un grup de nens 
revela els seus obscurs i misteriosos poders mentre 
els adults no miren.

Direcció: Eskil Vogt (Noruega, 2021)

de divendres a dilluns: 16.30 h - 21.15 h

117 min
The innocents +16sala 4 [DOE]

ESTRENA

A en Tadeu li encantaria que els seus col·legues ar-
queòlegs 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. 

Direcció: Enrique Gato (Espanya, 2022)

dissabte i diumenge: 16.15 h

90 min
Tadeu Jones 3. La taula maragda TP

sala 3
[DOC]

ESTRENA

MAYERLING          dimecres 5 d’octubre a les 20.15 h 
Desitjos perillosos, secrets de família i intrigues polí-
tiques –una història real explicada a través del ballet.

EN DIRECTE des de la Royal Opera House, Londres
3 hores i 25 minuts (incloent-hi dos descansos) B
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Documental sobre José Antonio Labordeta. Tres genera-
cions de la seva família repassen els moments més im-
portants del cantautor, poeta, congressista, professor o 
presentador de televisió.

de divendres a dilluns: 21.20 h

Direcció: P. Labordeta
                  G. Urresti 

(Espanya, 2022) 93 min
Labordeta, un hombre sin más TPsala 5

[VOE]

En un futur no gaire llunyà, la humanitat està aprenent a 
adaptar-se al seu entorn sintètic, en un món on no exis-
teix el dolor. Aquesta evolució porta els humans més enllà 
del seu estat natural i cap a una metamorfosi, alterant-ne 
l’estructura biològica.

de divendres a dilluns: 21.20 h

Direcció: David Cronenberg (EUA, 2022) 108 min
Crímenes del futuro +18sala 6 [DOE]

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 ca-
sar-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.

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 verita-
ble huracà de vitalitat que posarà a prova totes les idees 
sobre la cuina i la vida.

Direcció: Ol Parker (EUA, 2022) 104 min
Viaje al paraíso TPsala 1 [DOE]

de divendres a dilluns: 19.10 h

divendres i dilluns: 16.15 h - 19.40 h
dissabte i diumenge: 19.40 h

Direcció: Joaquín Mazón (Espanya, 2021) 92 min
La vida padre +12sala 3 [VOE]

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...

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 treba-
lla per a una gran corporació, mentre ella és una abne-
gada mestressa de casa. A poc a poc, la preocupació 
d’ella comença a fer-se palesa quan comença a desco-
brir detalls sobre el Projecte Victòria, el treball que està 
desenvolupant el seu marit...

Direcció: Alberto Rodríguez (Espanya, 2022) 125 min
Modelo 77 +16sales 1 i 6 [VOE]

de divendres a dilluns: 16.45 h sala 1 - 19.00 h sala 6 

de divendres a dilluns: 18.55 h

Direcció: Olivia Wilde (EUA, 2022) 122 min
No te preocupes querida +16sala 4 [DOE]

Quan es van conèixer, la Sara vivia amb el François, 
el millor amic del Jean. Ara, el Jean i la Sara s’estimen 
i viuen junts fa 10 anys. Un dia, la Sara veu el Fran-
çois pel carrer. Ell no se n’adona, però a ella l’envaeix la 
sensació que la seva vida podria canviar sobtadament. 
Alhora, el François reprèn el contacte amb el Jean per 
primera vegada en anys i li proposa tornar a treballar 
junts. A partir d’aquí, tots perdran el control.

Direcció: Claire Denis (França, 2022) 117 min
Fuego +12sala 5 [DOE]

de divendres a dilluns: 16.45 h - 19.10 h

Estiu de 1942. Durant la Segona Guerra Mundial, sis 
nens jueus busquen refugi on ningú no pensaria tro-
bar-los: dins del Castell de Chambord, enmig de les 
obres d’art amagades del Louvre. Malgrat el perill que 
els amenaça, de la mort que els aguaita, aquests cors 
valents aprenen a assaborir el moment present. 

Direcció: Mona Achache (França, 2022) 85 min
Cors valents PQsala 3 [DOC]

de divendres a dilluns:  18.05 h - 21.30 h

ESTRENA

ESTRENA


