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SALES
2 i 5

Rifkin’s Festival                               [DOC]    PQ
Direcció i guió: Woody Allen  Països: EUA, 
Espanya, Itàlia Durada: 92 min Any: 2020 Gè-
nere: Drama. Comèdia | Cinema dins el cine-
ma Interpretació: Elena Anaya, Louis Garrel, 
Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn, 
Christoph Waltz, Steve Guttenberg...

El film narra la història d’un matrimoni 
nord-americà que va al Zinemaldia de Sant 
Sebastià. La parella queda enamorada del fes-
tival, així com de la bellesa i encant d’Espanya 
i la fantasia del món del cinema. Ella té un af-
faire amb un brillant director de cinema francès 
i ell s’enamora d’una resident a la ciutat. 

Novetat

SALA 2 Falling                                                [DOE]+12
Direcció i guió: Viggo Mortensen Països: Ca-
nada, Regne Unit  Durada: 112 min Any: 2020 
Gènere: Drama | Vellesa. Família. Alzheimer 
Interpretació: Lance Henriksen, Viggo Mor-
tensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason...

John Petersen viu amb el seu xicot Eric i la filla 
adoptiva de tots dos al sud de Califòrnia. El seu 
pare Willis, un granger tradicional i conserva-
dor de 80 anys, decideix viatjar a Los Angeles i 
quedar-se a casa del John mentre busca el lloc 
idoni per jubilar-se. Un cop tots junts, dos mons 
molt diferents topen. En Willis mostra senyals 
d’estar perdent el seny, i la seva peculiar forma 
de ser, tan divertida com danyosa per a alguns 
membres de la família, treu a la llum ferides...

Novetat

dijous-dilluns
18.30 h - sala 5
20.45 h - sala 2

dv-ds-dg

SALA 6 The Father                                     [VOSE]    +7
Títol original: Bashtata Direcció: Kristina 
Grozeva, Petar Valchanov Guió: Kristina 
Grozeva, Petar Valchanov (diàlegs: Decho 
Taralezhkov) País: Bulgària  Durada: 87 min 
Any: 2019 Gènere: Comèdia dramàtica In-
terpretació: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya 
Shahova...

L’endemà de la mort de la Valentina, el seu 
desconsolat marit Vassil i el seu fill Pavel des-
cobreixen que la difunta fa trucades al telèfon 
d’una veïna. El Vassil, que és un crèdul aficio-
nat als fenòmens paranormals, emprèn un vi-
atge per tal d’entrevistar-se amb un prestigiós 
parapsicòleg.

dv-ds
17.30 h 

dijous-dilluns
18.00 h

16.45 h - sala 5
20.00 h - sala 2

dijous-dilluns
18.15 h 

dv-ds
17.30 h 
22.00 h

diumenge
17.30 h 

diumenge
17.30 h 

22.00 h

Òpera: Rigoletto, el dijous 8 a les 20.00 h
Rigoletto és una peça essencial del repertori operístic basada en el dra-
ma de Victor Hugo, Le roi s’amuse, i va ser censurada abans de l’estre-
na per la seva crítica a la monarquia de l’època. Aquest fet va comportar 
que l’immoral personatge concebut pel sobirà es convertís finalment en 
el de duc de Màntua. El resultat és un melodrama en tres actes i llibret 
de Francesco Maria Piave que ens situa a Màntua, Itàlia.
De la directora d´escena holandesa Monique Wagemakers, arriba al 
Gran Teatre del Liceu sota la direcció musical del mestre italià Riccardo 
Frizza. Una coproducció del Liceu i del Teatro Real.

SALA 1 Explota explota                                        [VOE]    TP
Direcció: Nacho Álvarez Guió: Eduardo Navarro, 
David Esteban Cubero, Nacho Álvarez País: Espa-
nya Durada: 110 min Any: 2020 Gènere: Musical 
Interpretació: Ingrid García Jonsson, Verónica Ec-
hegui, Fernando Guallar...

Explica la història de la Maria, una ballarina 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. 

dv-ds
17.15 h 
19.45 h

diumenge

dilluns

22.00 h

17.15 h / 19.45 h 

dijous - 17.45 

17.45 h / 20.30

SALA 4 Insumisas                                                  [VOE]       +16
Direcció i guió: Laura Cazador, Fernando Pérez Paï-
sos: Cuba, Suïssa Durada: 94 min Any: 2019 Gènere: 
Drama Interpretació: Sylvie Testud, Yeni Soria, Anto-
nio Buil...
1819. Enrique Faber, metge cirurgià suís, arriba a Cuba 
per trobar el seu fill, segrestat per una de les seves ties. 
Davant les ruïnes d’un cafetar, comprova amb horror 
que tots dos han mort en una revolta d’esclaus. Esta-
blert a Baracoa, l’Enrique va comprenent gradualment 
la complexa i contradictòria societat cubana. Però tres 
anys després del seu matrimoni amb Juana de León, 
queda al descobert la seva veritable identitat: l’Enrique 
és en realitat una dona que s’ha vestit d’home per poder 
exercir la medicina

dilluns
18.30 h 

Cinefòrum i recital amb Haleed Lorep Ipsum, el dilluns 12 d’octubre a les 18.30 h

Organització:
 La Petita
PREU: 3 €

SALA 4 Como perros y gatos: la patrulla unida
                                                                      [DOE]

TP

Títol original: Cats & Dogs 3: Paws Unite Direcció: Sean 
McNamara Guió: Scott Bindley, John Requa, Glenn Ficar-
ra País: EUA Durada: 84 min Any: 2020 Gènere: Comè-
dia. Acció | Cinema familiar. Animals  Interpretació: Sarah 
Giles, Kirsten Robek...

El gat Gwen i el gos Roger són dos agents secrets que 
protegeixen i salven el món sense que els humans tinguin 
idea d’això. La seva aliança és deguda al Gran Pacte, que 
ha aconseguit aturar l’hostilitat entre gossos i gats durant 
una dècada. No obstant això, la pau es veu ara amenaça-
da per un lloro supervilà...

dv-ds-dg
16.45 h 
18.35 h

Estrena

Novetat

SALA 5 La boda de Rosa                                          [VOE]                                        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 3 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 5 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...

dv-ds-dg
16.45 h 

dv-ds-dg
20.15 h 

dv-ds
22.15 h 

dijous-dilluns
20.45 h 

SALA 4 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
21.45 h  

SALA 3 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. 

dv-ds-dg
19.45 h 

dijous-dilluns
20.45 hdijous-dilluns

17.45 h 

dijous
20.15 h

SALA 6 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...
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...

dijous-dilluns
20.15h

SALA 3 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. 

dv-ds-dg
19.45 h 

dv-ds
22.00 h 

SALES
4 i 5

Eso que tú me das                           [VOE]TP
Direcció: Jordi Évole, Ramón Lara Guió: 
Màrius Sánchez, Silvia Merino País: Espanya 
Durada: 65 min Any: 2020 Gènere: Documental 
Interpretació: Jordi Évole, Pau Donés

El 2015, el cantant de Jarabe de Palo, Pau Do-
nés, és diagnosticat de càncer. Durant cinc anys, 
l’artista conviu amb aquesta terrible malaltia i, 
vint dies abans de morir, decideix trucar a Jordi 
Évole des de l’hospital per gravar aquest docu-
mental. 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. 

dijous
18.30 h - sala 4

dv-ds-dg
18.45 h - sala 5
20.15 h - sala 4




