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Cry Macho +7

Explica la història d’un criador de cavalls que guanya el 
Derby a Kentucky al mateix moment que la seva dona i 
el seu fill són assassinats. Mentre es pregunta qui pot ser 
l’assassí de la seva família, se submergeix en una profun-
da depressió alcohòlica que el porta a treballar amb un 
home que li fa xantatge amb ser acomiadat si no porta de 
tornada el seu fill, que viu amb la seva exdona a Mèxic. 
Cry Mcho està basada en la novel·la de Richard N. Nash 
escrita el 1975. 

Direcció: Clint Eastwood (EUA, 2021) 103 min
sales 1 i 4

ESTRENA

[DOE]

dillunsdiumengedivendres dissabte

Maixabel +12

Maixabel Lasa l’any 2000 perd el seu marit, Juan María 
Jaúregui, assassinat per ETA. Onze anys més tard, rep 
una petició insòlita: un dels assassins ha demanat en-
trevistar-se amb ella a la presó de Nanclares de la Oca 
a Àlaba, on compleix condemna després d’haver trencat 
els seus llaços amb la banda terrorista. Tot i els dubtes 
i de l’immens dolor, Maixabel Lasa accedeix a trobar-se 
cara a cara amb les persones que van acabar a sang freda 
amb la vida de qui havia estat el seu company des dels 
setze anys. 

Direcció: Icíar Bollaín (Espanya, 2021) 116 min
sala 2 [VOE]

Bon dia, món! TP

Bon dia, món! és un passeig per la natura molt ben docu-
mentat que ens apropa a una fauna i una flora de paper, que 
alhora és molt realista. La natura ens acompanya i amb ella 
coneixem els éssers vius que hi habiten mentre ens ensenya 
a respectar tot allò que ens envolta. Amb aquesta observació 
de l’entorn tan agradable també aprenem sobre nosaltres i 
l’aventura de créixer. 

Direcció: Anne-Lise Koehler, 
                 Éric Serre 

(França, 2019) 61 min
sala 3 [DOC]

16.30 h 16.30 h 

17.00 h  sala 4

19.20 h sala 1

21.15 h sala 1

17.00 h  sala 4

19.20 h sala 1

21.15 h sala 1

17.00 h  sala 4

19.20 h sala 1

21.15 h sala 1

17.00 h  sala 4

19.20 h sala 1

21.15 h sala 1

ESTRENA

dillunsdiumengedivendres dissabte
16.30 h  

18.45 h

21.00 h

16.30 h  

18.45 h

21.00 h

16.30 h  

18.45 h

21.00 h

16.30 h  

ESTRENA

dillunsdiumengedivendres dissabte
16.30 h 16.30 h 

 Nabucco    dilluns 27 de setembre - 20.00 h

Direcció musical: Daniel Oren
Direcció d’escena: Arnud Bernard
Repartiment: George Gagnidze, 
Susanna Branchini...
Durada: 160 min
Des de l’Arena di Verona (grava-
ció del 2017)

(sala 2)
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Calamity TP

El 1863, Martha Janes ha d’aprendre com manejar els ca-
valls d’un carruatge per poder així participar en un comboi 
que transita per l’oest dels Estats Units. Un dia decideix 
posar-se pantalons i tallar-se els cabells, i això genera una 
enorme polèmica que traurà a la llum el seu veritable caràc-
ter davant les innombrables dificultats que es li presenten en 
un món tan gran com salvatge i en el qual tot és possible. 

Direcció: Rémi Chayé (França, 2020) 82 min

[DOE]sala 6

diumengedissabte
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No odiaràs +12

El fill d’un supervivent de l’Holocaust nazi viu a Trieste on 
exerceix de cirurgià. Un dia comença a dubtar de la seva in-
tegritat professional i moral, quan es nega a ajudar una vícti-
ma d’un accident de trànsit que troba en el seu camí a casa 
des de la feina. Poc després contractarà com a assistenta a 
casa una jove, el germà de la qual és un perillós skinhead 
d’ultradreta. 

Direcció: Mauro Mancini (Itàlia, 2020) 95 min
[DOC]sala 4

dillunsdiumengedivendres dissabte

La noche de los reyes +12

Un home és enviat a “La Maca”, una presó de Costa d’Ivori 
enmig del bosc, que té la particularitat d’estar governada pels 
seus propis presos. Seguint la tradició, amb la primera lluna 
vermella és designat pel cap com el nou “romà”, i això implica 
que ha d’explicar una història per a la resta de presoners. Des-
prés de descobrir el que el destí li espera, comença a narrar la 
vida del llegendari rebel “Zama King”, sense altra opció que la 
d’allargar el seu relat fins a l’alba. 

Direcció: Philippe Lacôte (França, 2020) 93 min

sala 4 [VOSE]

dillunsdiumengedivendres
21.15 h 

dissabte
21.15 h 21.15 h 21.15 h 

19.00 h 19.00 h 19.00 h 19.00 h 

No respires 2 +16

En aquesta seqüela del film de terror No respires (2016), 
l’exmilitar cec que va causar estralls en la primera entrega, 
tornarà a veure’s embolicat en problemes. En aquella ocasió 
l’home va aconseguir acabar de manera violenta amb alguns 
dels joves que tractaven d’entrar a robar a casa seva. Ara, 
sembla que un grup d’amics ha entrat a casa seva, però amb 
intencions ben diferents: intentaran prendre’s venjança pels 
seus malmesos col·legues, en l’assalt de temps enrere. 

Direcció: Rodo Sayagues (EUA, 2021) 98 min
sales 5 i 6 [DOE]

Dune +12

Arrakis, el planeta del desert, feu de la família Harkonnen des 
de fa generacions, queda en mans de la Casa dels Atreides des-
prés que l’emperador cedeixi a la casa l’explotació de les reser-
ves d’espècia, una de les matèries primeres més valuoses de 
la galàxia i també una droga capaç d’amplificar la consciència 
i estendre la vida. El duc Leto, la dama Jessica i el seu fill Paul 
Atreides arriben a Dune amb l’esperança de recuperar el renom 
de casa seva, però aviat es veuran embolicats en una trama de 
traïcions i enganys que els portaran a qüestionar la seva confi-
ança entre les persones més properes...

Direcció: Denis Villeneuve (EUA, 2021) 155 min
sales 1 i 3 [DOE]
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Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
+12

Aquesta història d’orígens gira al voltant de l’expert en arts mar-
cials i mestre del Kung-Fu nascut en els còmics de Marvel du-
rant els anys 70, escrits per Steve Englehart i il·lustrats per Jim 
Starlin. El seu protagonista respon al nom de Shang-Chi (Simu 
Liu), fill d’un poderós criminal de la Xina. Educat en un complex 
aïllat de la resta del món, Shang-Chi va ser entrenat en les arts 
marcials i ha desenvolupat habilitats sense parió. En aquesta 
primera aventura Shang-Chi s’enfrontarà a un poderós enemic: 
El Mandarín. 

Direcció: Destin Cretton (EUA, 2021) 132 min
sala 6 [DOE]
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Jinetes de la justicia +16

El militar Markus ha de tornar a casa amb la seva filla adoles-
cent, la Mathilde, quan la seva dona mor en un tràgic accident 
de tren. Tot sembla ser a causa de la mala sort, fins que l’Otto, 
expert en matemàtiques i també passatger del tren sinistrat, 
apareix amb els seus dos excèntrics col·legues, el Lennart i 
l’Emmenthaler. L’Otto està convençut que hi ha algú darrere 
de tot això.

Direcció: Anders Thomas Jensen (Dinamarca, 2020) 116 min

sala 5 [DOE]
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