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En commemoració dels seus 25 anys, Titanic 
torna a la gran pantalla amb la reestrena de la 
seva història, però aquesta vegada en una versió 
remasteritzada i en format 3D. Ara submergir-te 
de ple al naufragi més famós de la història des de 
la sala de cinema serà possible.

sala 2
Titanic (25 aniversari) - 3D
James Cameron (EUA, 1997) | 197’ | DOE | +12

El Maurice, un gat de carrer, té l’estafa perfec-
ta per guanyar diners. Troba un nen que toqui la 
flauta i es fa amic de la seva horda de rates que 
parlen, així no les veu com si fossin menjar. Quan 
el Maurice i els rosegadors arriben al poble de 
Bad Blintz, troben la Malícia...

sala 4

El prodigiós Maurice
T. Genkel, F. Westermann (Alemanya, 2022) | 93’ | DOC | TP

dissabte: 18.45 h
diumenge: 16.30 h

El Pádraic i el Colm són amics des de fa molts 
anys. Tots dos viuen en una illa de la costa de 
l’oest d’Irlanda fins que el Colm decideix tallar 
la seva amistat de sobte. El Pádraic no entén 
res del que ha passat. Ha fet alguna cosa per 
molestar el seu amic? Intentarà esbrinar què ha 
passat amb l’ajuda de la seva germana Siobhán 
i del Dominic, un jove una mica problemàtic.
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Almas en pena de Inisherin
Martin McDonagh (Regne Unit, 2022) | 113’ | DOE | +16

divendres, dissabte i dilluns: 
16.30 h sala 4 - 19.30 h sala 1 - 21.15 h sala 5

diumenge:
 18.30 h sala 4 - 19.30 h sala 1 - 21.15 h sala 5

NOVETAT

La mundialment famosa Lydia Tár és a només 
pocs dies de gravar la simfonia que la portarà a 
les altures de la seva ja formidable carrera. La 
notablement brillant i encantadora filla adoptiva 
de Tàr, Petra, de sis anys, hi té un paper clau. I 
quan els elements semblen conspirar contra la 
Lydia, la nena és un suport emocional important 
per a la seva mare en dificultats.
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TÁR
Todd Field (EUA, 2022) | 158’ | DOE | +12

de divendres a dilluns: 
16.40 h sala 1 - 20.35 h sala 6

NOVETAT

de divendres a dilluns: 16.30 h - 20.00 h

EL BARBERO DE SEVILLA          dimecres 15 de febrer - 20 h
Amb les seves peripècies vocals, amants 
manipuladors i un barber molt ocupat, l’òpe-
ra bufa de Rossini està plena de malifetes i 
diversió.

Música: Gioachino Rossini
Direcció musica: Rafael Payare
Direcció d’escena: M. Leiser, P. Caurier

EN DIRECTE des de la Royal Opera House
Durada: 3 h 45 min (inclou un descans)
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Ambientada a Los Angeles durant els anys 20, expli-
ca una història d’ambició i excessos desmesurats que 
recorre l’ascensió i caiguda de múltiples personatges 
durant una època de desenfrenada decadència i de-
pravació a les albors de Hollywood. 

Damien Chazelle (EUA, 2022) | 188’ | DOE | +16
Babylon

sala 3

Hivern de 1943 als Pirineus. La Sara i l’Antoni viuen en 
un petit poble d’Andorra. Cada dia reben notícies de la 
Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu amic Sendo va 
venir amb uns jueus per amagar-los. La vida es com-
plica quan els alemanys arriben a la ciutat a la recerca 
dels jueus.

Santi Trullenque (Espanya, 2022) | 116’ | VOC | +16
El fred que crema

sala 4

El Charlie no està content amb la seva vida de la qual no 
té el control en absolut. És un professor d’anglès d’ins-
titut molt solitari, la seva única companyia és l’obesitat 
severa i la lluita contra el seu trastorn per afartar-se...

sala 5
La ballena (The Whale)
Darren Aronofsky (EUA, 2022) | 117’ | DOE i VOSE | +16

La història d’una dona turc alemanya que farà l’impossi-
ble després que dels atemptats de l’11-S el seu fill sigui 
acusat de terrorisme i tancat a Guantánamo.

sala 3
Rabiye Kurnaz contra George W. Bush
Andreas Dresen  (Alemanya, 2022) | 119’ | DOE | +7

de divendres a dilluns: 21.20 h

Quan una ruptura interdimensional altera la realitat, 
l’Evelyn, una immigrant xinesa als Estats Units, es veu 
embolicada en una aventura salvatge en què només 
ella pot salvar el món...

sala 4
Todo a la vez en todas partes
D. Kwan, D. Scheinert (EUA, 2022) | 139’ | DOE i VOSE | +12

La Rachel té 40 anys, no té fills. Ella estima la seva 
vida: els estudiants de secundària, els amics, els ex, les 
lliçons de guitarra. En enamorar-se de l’Ali, posa molt 
d’afecte en la Leila, la filla d’ell de 4 anys...

sala 3
Los hijos de otros
Rebecca Zlotowski (França, 2022) | 104’ | DOE i VOSE | +12

Finals dels 80, en un poble no determinat. La Sara aca-
ba d’arribar al poble i no troba el seu lloc en aquest es-
pai tancat. La seva millor amiga és la Rebe, molt més 
extravertida. Una nit van a una discoteca, prenen dro-
gues i durant el trajecte a casa trobaran una nina ...
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La niña de la comunión
Víctor García (Espanya, 2022) | 98’ | VOE | +16

ESTRENA

de divendres a dilluns: 
16.45 h sala 6 - 18.45 h sala 6 - 21.35 h sala 1

Giwar Hajabi era conegut com Xatar al món de la mú-
sica, ja que durant anys va ser un famós raper que va 
encapçalar les llistes musicals. Però la seva vida es co-
mença a complicar durant la dècada de 1980, quan es 
va trobar al pou més profund...

sala 5
Oro puro - Rheingold
Fatih Akin (Alemanya, 2022) | 138’ | DOE | +16

ESTRENA

de divendres a dilluns: 16.30 h

divendres i dilluns: 20.55 h VOSE 
dissabte i diumenge: 20.55 h DOE

divendres i dilluns: 19.30 h VOSE
dissabte i diumenge: 19.30 h DOE

divendres i dilluns: 19.00 h VOSE 
dissabte i diumenge: 19.00 h DOE

de divendres a dilluns: 16.15 h

divendres i dilluns: 18.45 h


