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The Father. Dir. Florian Zeller. Int.:
Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia
Williams. 2020. 97 min. +12. Regne Unit.
Comèdia romàntica. 
L’ Anthony, un home de gairebé 80 anys
que viu sol al seu apartament de Londres,
rebutja cadascuna de les infermeres que
la seva filla, l’Anne, intenta imposar-li.
No obstant això, tal necessitat és cada
vegada més urgent per a ella, ja que ha
decidit traslladar-se a París per viure amb
un home que acaba de conèixer.
Aviat es fa evident que la percepció
de la realitat és cada vegada més
confusa per l’Anthony.
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DIUMENGE 15 D’AGOST · 22.00h · VDE

Superman the movie. Dir. Richard
Donner. Int.: Christopher Reeve, Marlon
Brando, Gene Hackman, Margot Kidder,
Glenn Ford, Terence Stamp. 1978.
143 min. Regne Unit. Ciència ficció. 
Convertit ja en tot un clàssic
contemporani gràcies al carisma dels
seus protagonistes, el seu tema musical
i la bona feina del seu director, aquest
Superman va marcar tota una generació
d’espectadors i ara desprès de més
de 40 anys de la seva aparició és la
versió del superheroi més recordada.
L’historiador Miquel Porter i Moix la va
incloure en la seva Filmoteca Ideal.
Veniu a passar una nit fantàstica al
cinema Catalunya!

PEQUEÑOS DETALLES



Un prestigiós crític d’art rep una
sorprenent petició per part d’un poderós
i influent col·leccionista, aconseguir
una obra d’un aclamat i enigmàtic
pintor.Un
thriller
que
reflexiona
sobre el poder de la crítica, l’ètica
professional i l’ambició. La pel·lícula
va rebre una bona acollida als darrers
festivals de Venècia i Sant Sebastià

Amics del Cinema convida al soci/sòcia
+ un acompanyant.
10, Dir.. Blake Edwards. Int.: Bo Derek,
Dudley Moore, Julia Andrews, Robert
Webber. 1979. Estats Units. 122 min.
Comèdia. 
George Weber és un exitós compositor
musical que passa per una crisi
existencial i sentimental el dia que
compleix 42 anys, de sobte un dia per
casualitat descobreix la dona dels seus
somnis, la dona 10.
Amb aquesta premissa el director Blake
Edwards (Desayuno con Diamantes, La
Pantera Rosa) va aconseguir un dels
grans èxits de la seva carrera del que
també van gaudir els seus protagonistes,
especialment Bo Derek com la dona
objecte del desig de Dudley Moore, val
la pena destacar la participació de Julie
Andrews (Mary Poppins , Sonrisas y
Lagrimas) en el que va ser el seu retorn
a la pantalla.
Com era habitual en la filmografia de
Blake Edwards la partitura musical va
anar a càrrec del sempre sofisticat Henry
Mancini. Una comèdia ideal per l’estiu!

DISSABTE 14 D’AGOST · 22.00h · VOSE

The Burnt Orange Heresy. Dir. Scott B.
Smith. Int.: Elizabeth Debicki, Claes Bang,
Donald Sutherland, Mick Jagger. 99min.
Regne Unit. 2019. Intriga, Thriller. VOSE

DISSABTE 21 D’AGOST 22.00h · VDC

DIMARTS 17 D ‘AGOST · 22.00h · VDE

Amb la col·laboració de

The Little Things.
Dir. John Lee Hancock. Int.: Denzel
Washington, Rami Malek, Jared Leto,
Chris Bauer. +16. 2021. Estats Units.
127min. thriller.
Deke, un xèrif adjunt del comtat de
Kern, Califòrnia, s’uneix amb Baxter, un
xèrif de Los Angeles per a atrapar a un
assassí en sèrie.

 Estrena  Els millors films de l’any  Presentació i/o cinefòrum  Conferència   Música/Teatre/Òpera  Familiar Copa de cava
VOSE:
VOSC:

Versió original subtitulada al castellà VDE:
Versió original subtitulada al català
VDC:

Versió doblada a l’espanyol		
Versió doblada al català 		

Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
VO: Versió original en castellà o català
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LA ÚLTIMA GRAN ESTAFA

LA DONA IL·LEGAL
CICLE
GAUDÍ

DISSABTE 28 D’AGOST 22.00h · VDE

Close Encounters of the Third Kind. Dir.
Steven Spielberg. Int.: Richard Dreyfuss, Teri
Garr, Melinda Dillon, François Truffaut. 1977.
Estats Units. 132min. Ciència-ficció. VDE
Clàssic indiscutible de la ciència ficció i tot
una icona del cinema dels setanta, aquest
film és avui considerat com un dels cims
en la filmografia del seu director, aquesta
fabula d’ovnis i extraterrestres està basada
en una història que el mateix Spielberg havia
escrit en la seva joventut i va contar amb la
col·laboració de tot un referent en el disseny
dels efectes especials; Douglas Trumbull , el
mateix de “2001”. Una gran oportunitat per
gaudir d’aquest gran espectacle visual a la
pantalla del cinema Catalunya!

DISSABTE 4 DE SETEMBRE · 22.00h ·VDE

The Comeback trail. Dir.: George Gallo
Int.: Robert De Niro, Morgan Freeman,
Tommy Lee Jones, Vincent Spano,
Natalie Burn. 2020. Estats Units. 104
min. +12. Comèdia.
Després dels seus últims fracassos
cinematogràfics, el productor Max
Barber està en deute amb el cap de la
màfia. Desesperat i amb la seva vida en
joc, decideix produir una pel·lícula amb
escenes d’alt risc per tal de provocar la
mort de l’actor protagonista i cobrar així
l’assegurança.

DISSABTE 18 DE SETEMBRE 19.00h · VOC
Dir.: Ramón Termens. Int.: Daniel Faraldo,
Yolanda Sey, Isak Férriz. 2020 +12 anys.
118min. Thriller amb rerefons social.
Un advocat d’immigració accepta un cas
aparentment senzill: evitar la deportació
d’una jove kosovar, la Zita Krasniqi.Tot
canvia quan la noia apareix morta al CIE
(Centre d’Internament d’Estrangers) i les
autoritats declaren que s’ha suïcidat.

UNA JOVEN PROMETEDORA
COSÌ FAN TUTTE

Inovidable partitura de John Williams
i destacada col·laboració del director
François Truffaut en una de les seves
aparicions com a actor.

ÒPERA

BEETHOVEN SYMPHONIES
DISSABTE 11 DE SETEMBRE 22.00h · VDE

Promising Young Woman. Dir. Emerald
Fennell. Int.: Carey Mulligan, Bo
Burnham, Alison Brie. 2020. Regne
Unit. 113 min. +16. Trhiller. Drama.

DIUMENGE 29 D’AGOST · 18.00h



La periodista i especialista en música
clàssica Mònica Pagès, ens presenta
aquest concert filmat.
Claudio Abbado va succeir el llegendari
Herbert von Karajan en la direcció de
l’orquestra Filharmònica de Berlin i va
protagonitzar una època daurada entre
el 1989 i el 2002. El febrer del 2001,
va enregistrar les nou simfonies de
Beethoven. En veurem la interpretació
en directe de les simfonies núm. 4 i de la
núm.7, que han quedat immortalitzades
en aquesta versió magistral on mostra
cada gest d’Abbado cap als músics
d’aquesta orquestra emblemàtica.

Cassie tenia un brillant futur per davant
fins que un desagradable incident
va truncar la seva carrera. Ara res
en la seva vida és el que sembla:
és intel·ligent, audaç i viu una
doble vida de nit.

DISSABTE 25 DE SETEMBRE 19.00h

 De Wolfgang Amadeus Mozart
Dir. musical Joanna Mallwitz. Int.: Marianne
Crebassa, Elsa Dreisig, Anrè Schuen
2020. 145 min.
Don Alfonso fa una aposta amb Ferrando i
Guglielmo. En 24 hores pot demostrar que
les seves núvies, les germanes Dorabella
i Foirdiligi, no són tan lleials com afirmen
els dos joves. Després d’aquestes proves,
Ferrando i Guglielmo, que en principi
estaven segurs de la lleialtat de les seves
esposes, es tornen escèptics.

Si vols FER-TE SOCI o SÒCIA ho pots tramitar a la guixeta del cinema o bé a la nostre web
Si vols rebre La PROGRAMACIÓ per WHATSAPP, afegeix-nos als teus contactes. Tel: 644 04 55 12
Si vols rebre La PROGRAMACIÓ Inscriu-te a la Newstetter i estigues al dia de totes les novetats

