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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 
en espanyol

diumenges matinals

divendres 18.00 h

SALES
1  i 2

Pequeños detalles            [DOE]+12
Títol original:  The Little Things Di-
recció i guió: John Lee Hancock País: 
EUA Durada: 127 min Any: 2021 Gè-
nere: Thriller Interpretació: Denzel 
Washington, Rami Malek, Jared Leto, 
Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Terry 
Kinney, Michael Hyatt...

En Deke, un xèrif adjunt del comtat de 
Kern, Califòrnia, s’aparella amb en Bax-
ter, un xèrif de Los Angeles, per atrapar 
un assassí en sèrie. La capacitat d’en 
Deke per adonar-se de les “petites co-
ses” és inquietantment precisa, però la 
seva disposició a eludir les regles en-
volta en Baxter en un dilema punyent. 
Mentrestant, en Deke s’ha d’enfrontar a 
un fosc secret del seu passat. 

Estrena

divendres
16.00 h  - sala 1

SALES 4 i 6 Dating Amber         [DOE/VOSE]
+12 Direcció i guió: David Freyne País: Ir-

landa Durada: 92 min Any: 2020 Gène-
re: Comèdia dramàtica Interpretació: 
Fionn O’Shea, Lola Petticrew, Sharon 
Horgan, Barry Ward, Simone Kirby, Evan 
O’Connor, Ian O’Reilly, Emma Willis, 
Anastasia Blake, Lauryn Canny, Shaun 
Dunne, Adam Carolan, Peter Campion...
Dating Amber segueix els passos d’un 
noi i una noia que fingeixen ser parella 
per allunyar els rumors sobre la seva ori-
entació sexual que corren per l’institut. 
Ambientada a la Irlanda dels anys noran-
ta, la cinta és una commovedora història 
sobre dos adolescents tancats en una 
població que no els acaba d’acceptar 
com són. 

Estrena
divendres i dilluns

18.30 h - DOE

16.30 h - DOE

diumenge
11.30 h - DOE

SALA 2 VOE
SALA 6 DOC 20.20 h - VOSE

Al final de la vida El cargol i la balena 
i altres contes del mar

20.20 h - VOSE
18.30 h -  DOE

SALA 3 Verano del 85                          [DOE]+12
Títol original: Eté 85 Direcció i guió: 
François Ozon (novel·la: Aidan Chambers) 
País: França Durada: 100 min Any: 2020 
Gènere: Drama romàntic Interpretació: 
Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine 
Velge, Melvil Poupaud, Valeria Bruni...
Estiu de 1985. A la costa de Normandia, 
l’Alexis passa les seves vacances en un 
ressort ple de luxes. Malgrat que el normal 
per la seva edat seria tenir aventures i gau-
dir dels esports aquàtics, l’Alexis ha fet un 
pacte d’amistat amb el seu millor amic, un 
jurament de per vida. Lluny de gaudir dels 
seus desitjos de la pubertat, el jove fanta-
sia amb la mort...

dv-ds-dg-dl
16.00 h

19.50 h - sala 1

ds-dg-dl

18.00 h - sala 2

16.00 h  - sala 1

19.50 h - sala 1

dissabte

20.20 h - VOSE
18.30 h - DOE

Novetat

SALA 6 ¿Dónde está Mikel?            [VOSE]PQ
Títol original: Non dago Mikel? Direcció i 
guió: Miguel Angel Llamas, Amaia Merino  
País: Espanya Durada: 80 min Any: 2020 
Gènere: Documental 
Novembre de 1985. Mikel Zabalza, un 
jove conductor d’autobús, és detingut amb 
altres persones per la Guàrdia Civil en el 
marc d’una operació antiterrorista. Quan la 
resta dels joves són alliberats, denuncien 
haver estat salvatgement torturats. Però 
falta en Mikel. Les autoritats al·leguen que 
s’ha escapolit i mentre les esperances de 
trobar-lo viu es van esvaint, els carrers del 
País Basc cremen amb un crit: ¿Dónde 
está Mikel? 

dv-ds-dg-dl
18.30 h

Estrena

BALLET, ÒPERA I TEATRE  A CINEBAIX 
diumenges al matí, a les 11.15 h, (febrer i març)

més informació, al díptic específic

dissabte
16.00 - 17.15 
diumenge

11.45 - 16.00 - 17.15
Aquesta pel·lícula 
es projecta exclusi-
vament el dia 26 de 
febrer de cada any, 
excepte motius ex-
cepcionals.
Un homenatge a la 
mare del director, 
que va convertir el 
cinema en la seva 
passió.

Una tendra història 
d’amistat entre un 
petit cargol aventu-
rer que vol desco-
brir món pujat a la 
cua d’una balena 
geperuda, acompa-
nyada de tres curt-
metratges sobre 
el poder del mar.

Amb la presència 
de Carlos Benpar, 
director i guionista 
del documental

CINEFÒRUM Estrena

SALA 5 La chica del brazalete                   [DOE]+12
Títol original: La fille au bracelet Direcció i guió: 
Stéphane Demoustier País: França Durada: 95 
min Any: 2019 Gènere: Drama  Interpretació: : 
Melissa Guers, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier, 
Annie Mercier...
La Lise, de 16 anys, està acusada d’haver as-
sassinat la seva millor amiga. Durant el judici, els 
seus pares la defensen de manera indestructible. 
No obstant això, a mesura que la seva vida secre-
ta comença a descobrir-se, la veritat es conver-
teix en una cosa indiscutible. 

SALA 3 En guerra con mi abuelo               [DOE]+7
Títol original: The War with Grandpa Direcció: 
Tim Hill Guió: Lisa Addario, Tom J. Astle, Matt Em-
ber, Joe Syracuse (novela: Robert Kimmel Smith) 
País: EUA Durada: 94 min Any: 2020 Gènere: 
Comèdia familiar Interpretació: Robert De Niro, 
Oakes Fegley, Uma Thurman...
El jove Peter es veu obligat a abandonar la seva 
habitació quan el seu avi Ed, que acaba d’enviu-
dar, es muda a casa seva. Amb l’ajuda dels seus 
amics, en Peter declara la guerra al seu avi per 
fer-li abandonar l’habitació, però l’Ed és un tossut i 
no l’hi posarà  gens fàcil. 

dv-ds-dl
17.55 h

SALA 6 El faro                                                [DOE]+16
Títol original: The Lighthouse Direcció i guió: 
Robert Eggers País: EUA Durada: EUA Any: 
2019 Gènere: Drama psicològic Interpretació: 
Willem Dafoe, Robert Pattinson
Una remota i misteriosa illa de Nova Anglaterra 
en la dècada de 1890. El veterà faroner Thomas 
Wake i el seu jove ajudant Ephraim Winslow hau-
ran de conviure durant quatre setmanes. El seu 
objectiu serà mantenir el far en bones condicions 
fins que arribi el relleu que els permeti tornar a ter-
ra. Però les coses es complicaran quan sorgeixin 

dv-ds-dg-dl
20.10 h

SALA 3 2046                                                           [DOE]+12
Direcció i guió: Wong Kar-Wai País: Hong Kong 
Durada: 102 min Any: 2019 Gènere: Drama, 
amistat Interpretació: Natalia Ryumina, Regi-
mantas Adomaitis, Vaiva Mainelyte, Juozas Bu-
draitis, Anton Sebastyan Sergey Denga...

Chow Mo Wan és escriptor. En la seva novel·la, 
un tren viatja cap al 2046 ple de passatgers que 
volen recuperar els seus records. Els personatges 
del futur tenen el seu mirall en històries d’amor 
del passat que l’escriptor ha viscut amb diverses 
dones. 

dv-ds-dg-dl
19.50 h  

diumenge

17.55 h
11.30 h

SALA 5 Anton, su amigo y la revolución rusa     
                                                                 [DOE]

+12

Títol original: Anton Direcció: Zaza Urushadze 
Guió: Dale Eisler, Zaza Urushadze, Vadym Yer-
molenko País: Ucraïna Durada: 102 min Any: 
2019 Gènere: Drama, amistat Interpretació: 
Natalia Ryumina, Regimantas Adomaitis, Vaiva 
Mainelyte, Juozas Budraitis...
És la història de dos nens, un cristià i un jueu, 
l’amistat dels quals aconsegueix sobreposar-se 
als prejudicis, l’odi i el pas del temps en la devas-
tació de la Revolució Russa i la Primera Guerra 
Mundial. 

dv-ds-dg-dl
18.25 h

SALA 5 El inconveniente                                   [VOE]+12
Direcció: Bernabé Rico Guió: Bernabé Rico, 
Juan Carlos Rubio (obra: Juan Carlos Rubio)
País: Espanya Durada: 89  min Any: 2020 Gè-
nere: Comèdia Interpretació: Juana Acosta, Kiti 
Mánver, Carlos Areces, José Sacristán...

A la Sara li ofereixen comprar la casa perfecta: 
espaiosa, molt lluminosa i extremadament bara-
ta. Tan sols té un petit inconvenient: la Lola, l’oc-
togenària propietària actual, viurà a la casa fins 
que es mori. Tot i així, la Sara creu que és un bon 
negoci i decideix comprar i esperar. 

dv-ds-dg-dl
20.20 h  

dv-ds-dl
16.30 h

diumenge

16.30 h
11.30 h

SALA 4 Entre nosotras                                      [DOE]+7
Títol original: Deux Direcció: Filippo Meneghet-
ti Guió: Malysone Bovorasmy, Filippo Meneghet-
ti, Florence Vignon País: França Durada: 95 min 
Any: 2019 Gènere: Barbara Sukowa, Martine 
Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain...
La Nina i la Madeleine, dues dones jubilades, 
estan secretament enamorades des de fa dèca-
des. Encara que de cara als altres no són més 
que dues veïnes, venen i van d’una casa a l’altra 
compartint la tendresa d’una vida en comú. Fins 
que un dia, la seva relació fa un gir a causa d’un 
succés inesperat. 

dv-ds-dg-dl
16.30 h 

SALES 1 i 2 Nuevo orden                                   [VOE]
+16 Direcció i guió: Michel Franco País: Mèxic Dura-

da: 88 min Any: 2020 Gènere: Thriller Interpreta-
ció: Naian González Norvind, Diego Boneta...
Una fastuós casament d’alt llinatge es converteix 
inesperadament en una lluita entre classes que 
deriva en un violent cop d’estat. Vist a través dels 
ulls d’una jove promesa i dels servents que treba-
llen per a la seva benestant família, Nuevo orden 
segueix les petjades de l’ensorrament d’un sistema 
polític i del naixement d’un punyent nou reempla-
çament. 

dv-ds-dl

18.15 h - sala 1
16.15 h - sala 2

diumenge
11.30 h - sala 1

20.20 h - sala 2

18.15 h - sala 1
16.15 h - sala 2

20.20 h - sala 2


