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En un barrio de Nueva York +7

Al barri de Washington Heights a Manhattan, Usnavi de la 
Vega s’enfronta a la difícil decisió de tancar el seu negoci 
a la ciutat novaiorquesa i tornar a la República Dominica-
na. En aquest barri majoritàriament hispanoamericà els 
carrers estan fets de música. Però l’Usnavi té un somni, 
i encara que arribar a aconseguir-lo és difícil, perquè el 
món no té en compte els somiadors, aconseguirà po-
sar-lo en pràctica amb la música per demostrar que ni ell 
ni els seus veïns de The Heights són invisibles. 

Direcció: Jon M. Chu  (EUA, 2021) 144 min
sales 1, 2 i 5
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espanyol
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El poeta i l’espia +12

1936. Giovanni Comini acaba de ser ascendit al càr-
rec de federal, el més jove a Itàlia. És traslladat a 
Roma per a una delicada missió: ha de vigilar Gabri-
ele d’Annunzio i assegurar-se que no tingui cap tipus 
de problema. El seu objectiu, un poeta reconegut en 
l’àmbit nacional, està cada vegada més inquiet i Be-
nito Mussolini tem que pugui perjudicar l’aliança amb 
l’Alemanya nazi. 

Direcció: Gianluca Jodice (Itàlia, 2020) 113 min
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Cruella +12

Cruella de Vil (Emma Stone) en carn i ossos, una 
altra vegada. La icònica malvada de 101 Dálmatas 
(1961), amb el cabell tenyit meitat de blanc i l’altra 
meitat de color negre, i amant incondicional de les 
pells, és la protagonista d’aquest film. La pel·ícula 
narra els orígens de Cruella uns quants anys abans 
dels esdeveniments que ocorrien en el clàssic de 
Disney. Descobrirem com la Cruella es va tornar tan 
freda i retorçada, a més de com va néixer la seva 
obsessió per les pells?

Direcció: Craig Gillespie (EUA, 2021) 133 min
sala 3 [DOE]
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el dijous 17 de juny a les 19.00 h
entrada gratuïta

Pasolini a Barcelona 

Amb la presència del director, Hilari Pellicié

Les cròniques de Fabulàndia TP

El senyor Mussol, enfilat al seu arbre, llegeix cada 
matí Les cròniques de Fabulàndia, el diari local, 
que narra les meravelloses històries que tenen lloc 
a Fabulàndia i, especialment, els contratemps, les 
disputes, les experiències i les emocions dels seus 
variats habitants. La senyoreta Clara, el senyor Corb 
i la resta de la colla formen una divertida comunitat. 
I encara que les seves personalitats sovint xoquen, 
sempre cuiden els uns dels altres. 

Direcció: J. Møller, F. Quartier (Països Baixos, 2020) 80 min
sala 3 [DOC]
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Organització: USLA

Destello bravío

Aquesta barreja de ficció i documental s’ambienta a Puebla de la Reina, 
un petit poble localitzat al sud d’Espanya que té un gran problema: la des-
població. Els pocs habitants que hi queden viuen la resta dels seus dies 
amb un gran desencant. No obstant això, tots ells amaguen un secret: 
més enllà de la serra hi ha un lloc idíl·lic al qual creuen pertànyer. Les 
dones del poble, conegudes com les braves, parlaran sobre les seves 
pors i uns somnis que semblen estar posats a prova en una societat que 
sembla seguir regint-se per models patriarcals. 

Direcció: Ainhoa Rodríguez (Espanya, 2021) 98 min
[VOE]sala 3
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Lola

Just quan la Lola, de 18 anys i transsexual, s’assabenta que finalment pot 
sotmetre’s a l’operació de canvi de sexe, la seva mare, que és el seu únic 
suport financer, mor. Complint amb els últims desitjos de la seva mare, 
la Lola i el seu pare, que sempre han estat en permanent conflicte i no 
s’han vist en dos anys, han d’emprendre un viatge junts fins a la costa 
belga. Però aviat s’adonaran que el resultat del viatge pot no ser el que 
tots dos esperaven. 

Direcció: Laurent Micheli (Bèlgica, 2019) 90 min
[DOE]sala 4
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Queridos vecinos

Un fosc conte de fades situat als suburbis de Roma, on un sadisme silen-
ciós s’expandeix entre les famílies. Però és la desesperació i la ràbia re-
primida dels nens el que explotarà i travessarà aquesta grotesca façana, 
amb devastadores conseqüències per a tota la comunitat. 

Direcció: Damiano i Fabio D’Innocenzo (Itàlia, 2020) 96 min
[VOSE]sala 5
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Gaza mon amour

Gaza, avui. L’Issa, un pescador de seixanta anys, està secretament 
enamorat de la Siham, una dona que treballa al mercat amb la seva 
filla Leila. Quan descobreix una antiga estàtua fàl·lica d’Apol·lo en les 
seves xarxes de pesca, l’Issa l’amaga, sense saber què fer amb aquest 
misteriós i poderós tresor. No obstant això, en el fons, sent que aquest 
descobriment canviarà la seva vida per sempre. Curiosament, la seva 
confiança comença a créixer i finalment decideix acostar-se a la Siham. 

Direcció: Mohammed i Ahmad Abou Nasser (Palestina, 2021) 87 min
[VOSE]sales 1 i 2

dillunsdiumengedivendres dissabte
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Un lugar tranquilo 2

Tornen els Abbott. Després dels esdeveniments succeïts a Un lugar tran-
quilo (2018), l’Evelyn juntament amb la seva filla Regan i el seu fill Marcus 
a més del seu nadó, s’enfrontaran als terrors del món exterior. Una vegada 
que han descobert com acabar amb els monstres que ataquen quan per-
ceben so, la família s’endinsarà als boscos, decidits a traspassar els límits 
i endinsar-se en allò desconegut...

Direcció: John Krasinski   (EUA, 2020) 97 min
[DOE]sales 1 i 6
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16.40 h sala 6

dissabte
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Siervos

En Michael i en Juraj són dos estudiants de Teologia a la Txecos-
lovàquia de 1980. Els tutors del seminari tracten d’adaptar les 
directrius del Partit Comunista als seus ensenyaments per por 
del tancament de l’escola. En aquest ambient, els estudiants es 
veuen en la disjuntiva d’haver de triar si col·laborar amb el règim o 
defensar els seus principis. 

Direcció: Ivan Ostrochovský    (Eslovàquia , 2021) 77 min
[VOSE]sala 2
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La violinista

Una famosa violinista, Karin Nordström, veu la seva reeixida carrera trun-
cada per un accident que li treu sensibilitat a les mans. Sense poder tocar 
de nou, recorre a fer classes a joves músics aspirants. L’ambiciós Antti, 
dues dècades més jove que ella, atrapa la seva atenció, però la seva rela-
ció va més enllà de només mestra i aprenent, i això portarà inesperades 
conseqüències.

Direcció: Paavo Westerberg (Finlàndia , 2018) 118 min
[DOC]sala 4

dillunsdiumengedivendres dissabte
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Expediente Warren. Obligado por el demonio

Retorn del matrimoni de famosos demonòlegs format per Ed i Lorraine 
Warren que investiguen fenòmens paranormals. Un cas real en els expedi-
ents dels Warren el 1981, en què un home acusat d’assassinat va al·legar 
en pròpia defensa que 43 dimonis el van posseir per cometre el crim. Una 
nova i esgarrifosa història de terror al voltant d’un misteriós cas obtingut 
dels seus arxius, que sorprendrà fins i tot el matrimoni d’investigadors del 
paranormal i que els portarà a llocs que mai abans havien vist. 

Direcció: Michael Chaves (EUA, 2021) 111 min[DOE]
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