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Sis dies corrents TP

Relata una setmana a la vida d’en Valero, en Moha i en 
Pep, treballadors d’una petita empresa de fontaneria 
i electricitat dels afores de Barcelona. Formada per sis 
capítols que narren les situacions que sorgeixen quan els 
protagonistes s’enfronten a una reparació. Cada capítol 
correspon a un dia de la setmana laboral i es construeix al 
voltant de la relació que s’estableix entre els protagonis-
tes i els clients que han sol·licitat els seus serveis. 

Direcció: Neus Ballús (Espanya, 2021) 85 min

sala  2 [VOC]

La familia perfecta +7

La Lucía es creu que porta una vida modèlica i que ho 
té tot sota control. Des que es va casar, va posar tots els 
seus esforços en la cura de la família ideal. Però tot co-
mença a esfondrar-se el dia que apareix la Sara, la xicota 
del seu fill; una noia jove, lliure i desllenguada i, amb ella, 
una família política molt diferent de la idea que la Lucía 
sempre va somiar per al seu fill. A partir d’aquest moment, 
la Lucía descobrirà que la família perfecta no era exacta-
ment el que ella es pensava. 

Direcció: Arantxa Echevarria (Espanya, 2021) 110 min
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Encanto TP

Narra la història d’una família extraordinària, els Madrigal, 
que viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia, en una 
casa màgica d’un poble situat en un meravellós enclava-
ment anomenat Encanto. La màgia d’Encanto ha dotat tots 
els nens de la família d’un do únic, des de la superforça 
fins al poder de guarir... però s’ha oblidat d’una nena ano-
menada Mirabel. Quan la Mirabel descobreix que la mà-
gia que envolta Encanto està en perill, decideix que ella, 
l’única Madrigal normal, podria ser l’última esperança de 
la seva extraordinària família. 

Direcció: Charise Castro Smith, 
                  Jared Bush, 
                  Byron Howard 

(EUA, 2021) 110 min
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EL TRENCANOUS      dijous 9 de desembre - 20.15 h

Música: Piotr Illitx Txaikovski
Coreografia: Peter Wright sobre Lev Ivanov
Repartiment: Kane Takeda, Cesar Corra-
les, Christopher Saunders...

Durada: 160 min

En DIRECTE des de la Royal Opera House 
de Londres
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Mironins, la pel·lícula
TP

Tres gotetes de pintura cobren vida en els quadres de 
Joan Miró per viure divertides i surrealistes aventures en 
el fascinant univers de l’art i la imaginació. 

Direcció: Mikel Mas Bilbao, 
                  Txesco Montalt 

(Espanya, 2021) 62 min
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Spencer    +12

Biopic de Lady Di que explica la història d’un cap de setmana 
crucial a principis dels anys 90, quan la princesa Diana -de nom 
Diana Frances Spencer- va decidir que el seu matrimoni amb el 
príncep Carles no estava funcionant, i que necessitava desvi-
ar-se d’un camí que l’havia posat a primera fila per a algun dia 
ser reina... El drama té lloc durant tres dies, en una de les seves 
últimes vacances de Nadal a la Casa de Windsor a la seva finca 
de Sandringham a Norfolk, Anglaterra.

Direcció: Pablo Larraín (Regne Unit, 2021) 116 min
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Pan de limón con semillas de amapola
+7

En un petit poble mallorquí, l’Anna i la Marina, dues germanes 
que van ser separades en la seva adolescència, es troben no-
vament per vendre una fleca que han heretat d’una misteriosa 
dona a qui creuen no conèixer. Són dues dones amb vides molt 
diferents: l’Anna amb prou feines ha sortit de l’illa i segueix ca-
sada amb un home que ja no estima, i la Marina -per la seva 
banda- viatja pel món treballant com a doctora per a una ONG. 
Mentre intenten descobrir els secrets que conté la seva herèn-
cia enigmàtica, totes dues hauran d’afrontar vells conflictes fa-
miliars i intentar recuperar els anys perduts.

Direcció: Benito Zambrano (Espanya, 2021) 121 min
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La hija +16

La Irene és una adolescent de quinze anys que s’acaba 
d’escapar d’un centre de menors. La noia s’ha quedat em-
barassada i ara haurà de viure sota la custòdia del seu tutor 
legal, en Javier. Tots dos hauran d’aprendre a viure plegats 
i la noia haurà d’aprendre a conviure sota les regles d’en 
Javier. 

Direcció: Manuel Martín Cuenca (Espanya, 2021) 122 min
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Nido de víboras +16

El destí d’un mediocre grup de desgraciats comença a con-
vergir lentament mentre s’ensorra. Joong Man va tirant amb 
prou feines treballant en una sauna i cuidant la seva mare 
malalta, fins que troba al vestidor una bossa plena de diners. 
Tae Young s’ha ficat en un embolic perquè la seva parella ha 
fugit amb els diners que ell havia robat a un prestador. A més, 
apareix misteriosament un cadàver. Mi Ran, acorralada entre 
el seu marit maltractador i la seva feina vulgar de cambrera, 
comença una relació amb la seva jove amant..

Direcció: Kim Yonghoon
                  (novel·la: Keisuke Sone)

(EUA, 2021) 108 min
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Cazafantasmas: Más allá +12

Una mare soltera i els seus dos fills arriben a una petita ciutat 
i descobreixen la seva connexió amb els caçafantasmes ori-
ginals i el llegat secret que va deixar el seu avi darrere seu. 
Seqüela directa de Cazamantasmas 2. 

Direcció: Jason Reitman (EUA, 2021) 124 min
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Black Box +7

Què va passar a bord del vol Dubai-París abans que s’es-
tavellés als Alps? Mathieu Vasseu, un tècnic de la BEA, 
l’autoritat responsable de les investigacions de seguretat 
a l’aviació civil, és l’investigador en cap en aquest desastre 
aeri sense precedents. Error del pilot? Fallada tècnica? 
Acte terrorista? La minuciosa anàlisi de les caixes negres 
empenyerà en Mathieu a fer la seva pròpia investigació 
en secret. Encara no sap fins on el portarà la cerca de 
la veritat. 

Direcció: Yann Gozlan (França, 2020) 129 min
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