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SALA 1 Explota explota                       [VOE]    TP

Direcció: Nacho Álvarez Guió: Eduardo 
Navarro, David Esteban Cubero, Nacho 
Álvarez País: Espanya Durada: 110 min 
Any: 2020 Gènere: Musical Interpre-
tació: Ingrid García Jonsson, Verónica 
Echegui, Fernando Guallar, Pedro Ca-
sablanc, Fernando Tejero, Natalia Millán, 
Giuseppe Maggio, Fran Morcillo...

Explica la història de la Maria, una balla-
rina jove, sensual i amb ànsies de llibertat 
a principis dels anys 70, una època que a 
Espanya va estar marcada per la rigidesa 
i la censura, especialment a la televisió. 
Amb ella descobrirem com fins i tot el 
més difícil dels somnis pot convertir-se 
en realitat. I tot això explicat a través dels 
grans èxits de Raffaella Carrà. 

Estrena

SALES
1 i 4

Eso que tú me das                [VOE]PQ

Direcció: Jordi Évole, Ramón Lara Guió: 
Màrius Sánchez, Silvia Merino País: Es-
panya Durada: 65 min Any: 2020 Gè-
nere: Documental Interpretació: Jordi 
Évole, Pau Donés

El 2015, el cantant de Jarabe de Palo, Pau 
Donés, és diagnosticat de càncer. Durant 
cinc anys, l’artista conviu amb aquesta 
terrible malaltia i, vint dies abans de mo-
rir, decideix trucar a Jordi Évole des de 
l’hospital per gravar aquest documental. 
D’aquesta manera, el resultat d’aquesta 
xerrada entre dos amics va ser l’última 
entrevista de el cantant, que no va voler 
anar-se’n sense deixar el seu testimoni i 
agraïment per tot el que havia rebut. 

Estrena

SALA 4 Sabates vermelles i els set trols [DOC] TP

Títol original: Red Shoes and The 7 Dwarfs  
Direcció i guió: Hong Sung-ho País: Corea 
del Sud Durada: 92 min Any: 2019 Gènere: 
Animació infantil 

Què passaria si Sabates Vermells fos una jove 
extraordinària que no encaixa amb els estereo-
tips de les princeses dels contes de fades? I si 
els trols fossin 7 valents cavallers transformats 
per un encanteri? I si el secret de la bellesa 
externa es trobés en unes sabates vermelles? 
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SALA 4 ¿Puedes oírme?                               [VOE]    TP
Direcció: Pedro Ballesteros Guió: Pedro Ba-
llesteros, Aurora Suli País: Espanya Durada: 
75 min Any: 2020 Gènere: Documental Inter-
pretació: Jaume Plensa

Aquest llargmetratge documental gira al voltant 
de Jaume Plensa, un artista plàstic espanyol, 
escultor i gravador, amb l’objectiu d’aproxi-
mar-se al seu lirisme, a la seva forma d’enten-
dre la creació com a generadora de bellesa. El 
film es divideix en set blocs temàtics a través 
dels quals el mateix Plensa guia l’espectador 
introduint-lo en les idees que regeixen les se-
ves obres, d’un país a un altre, demostrant el 
seu compromís i la seva passió. 

Novetat
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SALA 6 El meu germà persegueix 
dinosaures                                    [DOC]    

+7

Títol original: Mio fratello rincorre i dinosauri 
Direcció: Stefano Cipani Guió: Fabio Boni-
facci País: Itàlia Durada: 101 min Any: 2019 
Gènere: Drama Interpretació: Alessandro 
Gassman, Isabella Ragonese, Rossy de Pal-
ma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Arianna 
Becheroni, Roberto Nocchi, Gea Dall’orto...

En Jack té quatre anys i dues germanes. Per 
fi, una tarda els seus pares li expliquen que tin-
drà un germanet i que serà molt especial. En 
Jack està molt feliç: per a ell, especial significa 
superheroi. Després del seu naixement s’ado-
na que realment és diferent dels altres, però no 
té superpoders. Tot d’una, descobreix la parau-
la “Down”.
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SALA 5 La boda de Rosa                                             [VO]                                        TP
Direcció: Icíar Bollaín Guió: Icíar Bollaín, Alicia 
Luna País: Espanya Durada: 100 min Any: 2020 
Gènere: Comèdia. Drama Interpretació: Candela 
Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Paula Usero...

A punt de fer-ne 45, la Rosa s’adona que ha viscut 
sempre per als altres i decideix marxar, deixar-ho 
tot i prémer el botó nuclear. Vol prendre les regnes 
de la seva vida i complir el somni de tenir un ne-
goci propi. Però aviat descobrirà que el seu pare, 
els seus germans i la seva filla tenen altres plans, i 
que canviar de vida no és tan senzill si no està en 
el guió familiar. 

SALA 2 Tenet                                                     [DOE]+12
Direcció i guió: Christopher Nolan País: Regne 
Unit Durada: 150 min Any: 2020 Gènere: Thri-
ller. Acció. Ciència-ficció  Interpretació: John 
David Washington, Robert Pattinson...

En el món de l’espionatge internacional, un home 
prefereix morir abans que entregar els seus com-
panys. Després d’aconseguir superar aquesta 
difícil prova, aquest home tindrà una important 
missió: evitar una nova amenaça molt més peri-
llosa que la tercera guerra mundial. La clau serà 
una sola paraula: TENET. La manera de veure el 
món d’una altra manera.

SALA 4 Las niñas                                                   [VOE]                                          +7
Direcció i guió: Pilar Palomero País: Espanya Du-
rada: 100 min Any: 2020 Gènere: Drama | Infància. 
Adolescència. Anys 90 Interpretació: Andrea Fan-
dós, Natalia de Molina...
La Celia és una nena d’11 anys que estudia en un 
col·legi de monges a Saragossa i viu amb la seva 
mare Adela, una vídua de 30 anys que somia que 
la seva filla tingui tot allò que se li va negar a ella, 
com l’oportunitat d’anar a la universitat. Però un dia 
arriba a la seva vida la Brisa, una nova companya 
acabada d’arribar de Barcelona, que l’empeny cap 
a una nova etapa en la seva vida: l’adolescència...
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SALA 3 Pinocho                                                     [DOE]    +7
Títol original: Pinocchio Direcció: Mateo Garrone 
Guió: Matteo Garrone, Massimo Ceccherini (conte: 
Carlo Collodi) País: Itàlia Durada: 125 min Any: 
2019 Gènere: Fantàstic. Aventures Interpretació: 
Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Roc-
co Papaleo, Massimo Ceccherin...
Adaptació de la famosa història, basada en el llibre 
de Carlo Collodi Las aventuras de Pinocho (1883).
Com qualsevol nen, en Pinotxo sent curiositat pel 
món i aprèn per assaig i error. En un món entre la 
realitat i la fantasia, en una Itàlia rural i atemporal, 
en Pinotxo inicia un viatge que l’enfrontarà amb la 
natura, el regne animal i el món de la imaginació.

dv-ds-dg
17.15 h  

SALA 2 Padre no hay más que uno 2: 
La llegada de la suegra                      [VOE]

TP

Direcció: Santiago Segura Guió: Marta González 
de Vega, Santiago Segura  País: Espanya Dura-
da: 96 min Any: 2020 Gènere: Comèdia Interpre-
tació: Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León, 
Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgen-
cio, Carlos González Morollón...

Amb el triomf de l’assistenta virtual ‘Conchi’, el Ja-
vier s’ha convertit en líder del xat de mares i tot va 
sobre rodes. Sembla tenir-ho tot sota control, però 
la notícia inesperada de l’arribada d’un nou nadó 
ho posa tot cap per avall. I per rematar-ho arribarà 
la sogra. 
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SALA 5 En busca de Summerland           [DOE]+7 Títol original: Summerland Direcció i guió: 
Jessica Swale País: Regne Unit Durada: 99 
min Any: 2020 Gènere: Drama, anys 40 Inter-
pretació: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, 
Penelope Wilton, Tom Courtenay...
A Anglaterra, durant la Segona Guerra Mundial, 
molts nens són evacuats de les ciutats i enviats 
a petits pobles amb famílies que temporalment 
es fan càrrec d’ells. Quan en Frank, un d’aquests 
nens, arriba a casa de l’Alice, una escriptora 
solitària turmentada per una història d’amor del 
passat, ella es resisteix a acceptar-lo. Però, a 
poc a poc, la innocència i curiositat d’en Frank 
fan que l’Alice obri el seu cor...
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SALA 3 The Bra                                    [sense diàlegs]    +7
Direcció: Veit Helmer Guió: Veit Helmer, Leonie 
Geisinger País: Alemanya Durada: 90 min Any: 
2018 Gènere: Comèdia dramàtica  Interpreta-
ció: Miki Manojlovic, Paz Vega, Denis Lavant, 
Chulpan Khamatova...
En Nurlan és el conductor d’un tren de merca-
deries que cada dia travessa un suburbi de Bakú, 
on les vies de tren estan tan a prop de les cases 
que la locomotora sembla travessar els vestíbuls 
i els jardins. Diàriament, veu nens corrent, ho-
mes bevent te mentre juguen a escacs i dones 
estenent la roba pràcticament sobre els rails. Un 
dia abans de la seva jubilació, en Nurlan desco-
breix un regal inesperat: un preciós sostenidor...
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SALA 6 Canción sin nombre                       [VOE]    +12 Títol original: Melina León Direcció: Melina 
León, Michael J. Guió: xxx Països: Perú, Espa-
nya, EUA, Xile Durada: 97 min Any: 2019 Gè-
nere: Drama Interpretació: Pamela Mendoza, 
Tommy Párraga, Lucio Rojas 
Aquesta pel·lícula basada en fets reals, ens situa 
al Perú de la dictadura a la dècada de 1980. Se-
guim la història de Georgina Condori, una dona 
indígena que el seu fill acabat de néixer desa-
pareix misteriosament a la mateixa clínica on ha 
donat a llum. Enmig del caos polític que viu el 
país, el jove periodista de Lima Pedro Campos 
pren al seu càrrec la investigació i emprèn al 
costat d’ella la desesperada recerca. 
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