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Raya i l’últim drac               TP

Ambientada al sud-est asiàtic, la cinta segueix la història de la 
Raya, una nena d’un gran esperit aventurer que viu en un regne 
anomenat Kumandra. Aquest llunyà i recòndit territori està habi-
tat per una civilització mil·lenària. Cinc són els clans que formen 
aquesta terra coneguda com la del drac, i la Raya, amb l’objectiu 
de retornar l’equilibri a la seva terra...

Direcció: Paul Briggs, Dean Wellins (EUA, 2021) 114 min
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Direcció: J Blakeson (Regne Unit, 2020) 114 min
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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

[DOE] [VOSE]I care a lot

La Marla és una reeixida tutora legal d’avis completament acostu-
mada a fer servir la llei per satisfer els seus propis interessos i nor-
malment, en perjudici dels seus clients. Tot és luxe en la seva vida 
fins que un dia, s’adona que el seu nou client amaga secrets molt 
perillosos. Ara la Marla haurà de fer servir tot el seu enginy si vol 
sortir viva d’aquesta història. 
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[DOE] [VOSE]Otra ronda

Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment sociolò-
gic en el qual cada un d’ells haurà de mantenir la taxa d’alcohol en 
el seu cos al mateix nivell, durant la seva vida diària, intentant de-
mostrar d’aquesta manera que poden millorar en tots els aspectes 
de la seva vida.
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Direcció: Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2020) 116 min
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Nova adaptació cinematogràfica de la famosa saga de videojocs. L’ac-
ció segueix Cole Young, un lluitador d’MMA acostumat a lluitar a canvi 
de diners, i qui desconeix la seva important ascendència i la valuosa 
herència que està a punt de rebre...

Mortal Kombat
Direcció: Simon McQuoid  (EUA, 2021) 100 min
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Un incident estrany té lloc en una festa i rapten els directors execu-
tius més importants d’una companyia de transport. Tot just ara fa 15 
anys es van produir uns raptes similars. Que hi tenen relació?
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ESTRENA

La princesa Perla, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen 
un equip de doctors d’allò més entregat. Tots tres estan decidits a 
curar tot tipus de criatures, des d’una sirena cremada pel sol a un 
lleó amb la grip. Però el pitjor dels malalts serà el rei, oncle de la 
Perla, que desconfia de les capacitats de la seva neboda i no accep-
ta que hagi triat ser metgessa. Un conte acompanyat de 4 històries 
sobre la llibertat d’escollir i la necessitat de cuidar allò que estimem.

Zog i els doctors voladors TP
Direcció: Sean Mullen    (Regne Unit, 2020) 56 min
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Detectiu Conan. La bala escarlata PQ

Direcció: Tomoka Nagaoka (Japó, 2020) 110 min
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dilluns 19 d’abril a les 18.30 h (sala 2)
organització: USLA

entrada gratuïta

L’Ovidi: 
El making of de la pel·lícula que mai es va fer

dillunsdivendres

El David, un nen coreanoamericà de 7 anys, veu com a mitjans 
anys 80 la seva vida canvia, de la nit al dia, quan el seu pare deci-
deix mudar-se amb tota la seva família a una zona rural d’Arkan-
sas per obrir allà una granja, amb el propòsit d’arribar a aconse-
guir el somni americà.

dillunsdiumengedivendres dissabte
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Minari. Historia de mi familia +7

Direcció: Lee Isaac Chung (EUA, 2020) 115 min
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Estiu del 76. Una onada de calor està provocant que el camp 
suís s’assequi a tota velocitat. En un ambient sufocant, en 
Gus, que té tretze anys i és fill d’un granger, veu com el seu 
entorn familiar i la seva innocència s’esquerden: està vivint la 
fi d’un món. 
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El horizonte +12

Direcció: Delphine Lehericey (Suïssa, 2019) 88 min
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Tractant de salvar la seva granja que es troba en fallida, una mare 
soltera comença un negoci de cria de llagostes comestibles. No 
obstant això, molt aviat comença a desenvolupar una relació ob-
sessiva i estranya amb aquests insectes. 

dillunsdiumengedivendres dissabte
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El núvol +16

Direcció: Just Philippot (França, 2020) 101 min
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Els habitants de La Cañada Real, un barri de barraques a prop de 
Madrid, es veuen forçats a deixar les cases que van construir amb 
les seves pròpies mans, perquè la parcel•la sobre la qual viuen ha 
estat venuda. Els membres de la família Gabarre-Mendoza s’en-
fronten com poden als canvis.

dillunsdiumengedivendres dissabte
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La última primavera +12

Direcció: Isabel Lamberti (Espanya, Holanda, 2020) 77 min
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A veure... he de rescatar els meus amics, reunir-me amb la meva 
família i salvar tota una colònia de la destrucció total! Que m’hi voleu 
acompanyar? 

Upsss! 2 I ara on és Noè TP
Direcció: Toby Genkel i Sean McCormack   ( A l e m a n y a , 86 min
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Dos dels monstres més icònics de la història del cinema es veuran 
les cares front a front. Aquest film enfrontarà el mític monstre japonès 
anomenat Godzilla i l’enorme goril.la de l’illa Calavera de nom King 
Kong.  

Godzilla vs Kong +12
Direcció: Adam Wingard   (EUA, 2021) 113 min
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Tom i Jerry +7

Tom i Jerry, el gat i el ratolí més populars de la història de l’ani-
mació, es tornen a trobar. Però, aquesta vegada, en una ubica-
ció diferent. En Jerry s’ha instal.lat al millor hotel de Nova York, 
que està preparant “el casament del segle”. L’arribada del ratolí 
provoca alguns inconvenients, que poden arruïnar aquest gran 
esdeveniment...

Direcció: Tim Story (EUA, 2020) 101 min
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La Fern és una dona de seixanta anys que ho va perdre tot en la gran 
crisi de principis de segle, i que decideix embarcar-se en un viatge a 
través de l’Oest Americà. Vivint en una caravana com un nòmada de 
l’actualitat, la Fern es creuarà amb tot tipus de persones que canvia-
ran el seu viatge i la seva persona.

Nomadland
Direcció: Chloe Zhao  (EUA, 2020) 108 min
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