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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 

SALES
1 i 2

Rifkin’s Festival [DOC]    TP
Direcció i guió: Woody Allen  Països: EUA, 
Espanya, Itàlia Durada: 92 min Any: 2020 
Gènere: Drama. Comèdia | Cinema dins el 
cinema 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 
festival, així com de la bellesa i encant d’Es-
panya i la fantasia del món del cinema. Ella 
té un affaire amb un brillant director de cine-
ma francès i ell s’enamora d’una resident a la 
ciutat. 

dijous
18.30 h - sala 2
20.45 h - sala 2

dv-ds-dg

SALES
4 i 6

The Father   [VOSE]    +7
Títol original: Bashtata Direcció: Kristina 
Grozeva, Petar Valchanov Guió: Kristina Gro-
zeva, Petar Valchanov (diàlegs: Decho Tara-
lezhkov) País: Bulgària Durada: 87 min Any: 
2019 Gènere: Comèdia dramàtica Interpreta-
ció: 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 afici-
onat als fenòmens paranormals, emprèn un 
viatge per tal d’entrevistar-se amb un prestigiós 
parapsicòleg.

dijous
18.45 h - sala 6

17.30 h - sala 2
20.00 h - sala 1

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

TP

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

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

dv-ds-dg
17.00 h

SALA 2 Crescendo [DOC]    +7
Direcció: Dror Zahavi Guió: Dror Zahavi, 
Johannes Rotter, Stephen Glantz, Markus 
Rosenmüller País: Alemanya Durada: 
102 min Any: 2019 Gènere: Drama In-
terpretació: Peter Simonischek, Daniel 
Donskoy, Sabrina Amali...

El famós director d’orquestra Eduard Spor-
ck ha acceptat crear una orquestra juvenil 
israelianopalestina, però des del seu inici 
li porta múltiples problemes sense solu-
ció. Havent crescut en un estat de guerra, 
repressió i atacs terroristes constants, els 
joves músics es troben molt distanciats 
entre ells, incapaços de formar un equip. 
D’aquesta manera, dins de l’orquestra es 
formen dos grups que desconfien profun-
dament entre ells: l’un, liderat per la Layla, 
una jove palestina, i l’altre, dirigit per l’is-
raelià Ron. Ara, Eduard Sporck haurà 
d’aconseguir que els joves oblidin el seu 
odi, almenys fins que es faci el concert. 

Estrena

dilluns
20.30 h 

dv-ds
19.30 h
22.00 h 

SALA 5 Corpus Christi [VOSE]+12
Títol original: Boże Ciało Direcció: Jan 
Komasa Guió: Mateusz Pacewicz Països: 
Polònia, França Durada: 116 min Any: 2019 
Gènere: Drama Interpretació: Bartosz Bi-
elenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Koniec-
zna, Tomasz Zietek, Leszek Lichota, Lukasz 
Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzislaw Wardejn

Narra la història del Daniel, de 20 anys d’edat, 
qui experimenta una transformació espiritual 
mentre viu en un Centre de Detenció Juvenil. 
Vol ser sacerdot, però això és impossible a 
causa dels seus antecedents penals. Quan 
és enviat a treballar a un taller de fusteria en 
una petita localitat, en arribar es fa passar 
per sacerdot i es fa càrrec accidentalment de 
la parròquia local. L’arribada del jove i caris-
màtic predicador és una oportunitat perquè 
la comunitat local comenci el procés de sa-
nació després d’una tragèdia ocorreguda en 
aquesta petita població. 

dv-ds-dg
17.15 h

Estrena

diumenge
19.30 h 

dilluns
18.30 h 

dilluns
18.30 h - sala 2

dijous i dilluns
18.00 h 

20.45 h - sala 6

dv-ds
22.00 h - sala 4

20.45 h - sala 1

SALA 6 Cunningham [VOSE]TP
Direcció i guió: Alla Kovgan País: Alemanya Durada: 
93 min Any: 2019 Gènere: Documental 

Narra l’evolució artística de Merce Cunningham, 
l’icònic coreògraf novaiorquès que es va resistir 
a l’avantguarda, fent especial èmfasi entre els 
anys 1942 i 1972. La directora Alla Kovgan re-
uneix en aquest llargmetratge l’última generació 
de ballarins de la companyia de Cunningham per 
representar obres emblemàtiques del seu reper-
tori. Aquestes actuacions estan entrellaçades 
amb imatges de l’arxiu de l’artista i testimonis del 
compositor i gran company John Cage, de Ro-
bert Rauschenberg...

dilluns
20.45 h

SALA 6 Vitalina Varela [VOSC]    +7 Direcció: Pedro Costa Guió: Pedro Costa, Vita-
lina Varela País: Portugal  Durada: 124 min Any: 
2019 Gènere: Drama Interpretació: Vitalina Va-
rela, Ventura

Vitalina Varela és una dona de 55 anys proce-
dent del Cap Verd que arriba a Lisboa tres dies
després de celebrar-se el funeral del seu marit,
que temps enrere va emigrar. Ha estat esperant
aquest moment durant més de 25 anys.

dv-ds-dg
19.45 h

SALA 3 Binti [DOC] / [VOSC]TP

Direcció i guió: Frederike Migom Països: Bèlgica, 
Holanda Durada: 90 min Any: 2019 Gènere: Drama 
Interpretació: Bebel Tshiani Baloji, Mo Bakker, Joke 
Devynck, Baloji, Aboubakr Bensaihi...

La Binti, una nena de 12 anys, va néixer al Congo, però 
viu amb el seu pare a Bèlgica des que era un nadó. Tot 
i no tenir documents legals, la Binti vol tenir una vida 
normal i somia ser una youtuber famosa com la seva 
ídol Tatyana. 

dilluns
20.45 h

dv-ds
20.00 h

SALA 3 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 mar-
cada 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. 

dijous
18.00 h 

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. 

dv-ds-dg
20.00 h

SALA 4 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 Interpreta-
ció: Jordi Évole, Pau Donés

El 2015, el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, 
és diagnosticat de càncer. Durant cinc anys, l’artis-
ta conviu amb aquesta terrible malaltia i, vint dies 
abans de morir, decideix trucar a Jordi Évole des de 
l’hospital per gravar aquest documental. D’aques-
ta 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 i dilluns
19.45 h 

dv-ds-dg
19.00 h
20.30 h 

SALA 5 De nuevo otra vez [VOE]TP
Direcció i guió: Romina Paula País: Argentina   
Durada: 84 min Any: 2019 Gènere: Drama | 
Maternitat Interpretació: Romina Paula, Este-
ban Bigliardi, Pablo Sigal, Mariana Chaud...

La Romina decideix tornar a Buenos Aires, a 
casa de la seva mare, la Mónica, després de do-
nar-se un temps amb el seu xicot i pare del seu 
fill de tres anys, en Ramon.
Treballant com a professora d’alemany, la Romi-
na ha de tornar a aprendre qui era abans de ser 
mare, tornar a connectar amb algú que sembla 
no conèixer, però que segueix latent entre les 
parets de casa de la seva mare. 

Estrena
dijous i dilluns
21.00 h 

dv-ds
22.00 h

SALA 1 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 Morten-
sen, 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 conservador 
de 80 anys, decideix viatjar a Los Angeles i que-
dar-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...

dijous
18.15 h 

dv-ds
17.30 h
22.00 h
diumenge
17.30 h 

Estrena

Estrena

Estrena

dilluns
18.00 h

dv-ds
17.00 h

diumenge
17.00 h 

21.45 h

dv-ds-dg
17.15 h
dilluns
18.00 h 

diumenge
20.00 h

22.00 h

20.30 h 

dilluns
18.15 h 

21.15 h 

dijous
18.30 h 

20.30 h

TOSHIBA
Subrayado




