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Poem (119 min)
Akio Jissoji, Japó, 1972 (V.O.S.E)

La jove mestressa d’Uta es desperta cada 
nit per patrullar la casa d’un professor amb 
una llanterna. Porta una vida austera de 
meditació i centra la seva atenció devocio-
nal en escriure inscripcions per a làpides

La notte di san Lorenzo  
(106 min)
Paolo & Vittorio Taviani, Itàlia, 1982 (V.O.S.E)

Narra els fets històrics que van passar a 
lItalia l’any 1944. Aquest any part dels veïns 
d’una població van desobeir les estrictes or-
dres dels Nazis de quedar-se tancats a una 
catedral per fugir en busca de la llibertat.

Sonic la película (99 min)
Jeff Fowler, 2020 (Doblada)

Sonic intenta navegar per les complexitats 
de la vida en la Terra amb el seu nou millor 
amic, amb qui haurà d’unir forces per a 
evitar que el malvat Dr. Robotnik el capturi.

Mujo (This Transient Life) 
(142 min)
Akio Jissoji, Japó, 1970 (V.O.S.E)
Film de gènere dramàtic i debut d’Akio 
Jissoji, és l’exemple perfecte de la plasmació 
del pensament budista al cinema, realitzada 
amb una fotografia captivadora i uns plans 
seqüència trencadors. Relata una relació 
incestuosa de dos germans d’una família 
tradicional que viu a prop de Kyoto.. 

La Patagonia rebelde 
(103 min)
Héctor Olivera, Argentina, 1974 (V.O.S.E)

L’any 1920 uns treballadors de la Patagònia 
de diferents societats anarquistes i socialis-
tes decideixen fer una vaga exigint millores 
laborals. La pel·lícula narra els fets, com  
els emigrats europeus influeixen ideològica-
ment als seus companys,i com el govern de 
Yrigoyen acaba reprimint-la.

Las niñas bien (93 min)
Alejandra Márquez Abella, Mèxic, 2018 (V.O)

Retrat de la classe alta mexicana a princi-
pis de la dècada dels anys vuitanta, narra-
da des de la mirada Sofia, una «niña bién».

La chica de la fábrica 
de cerillas (69 min)
Aki Kaurismäki, Finlàndia, 1990 (V.O.S.E)

Iris té una vida gris i monòtona, la seva feina 
a la fàbrica de llumins és aburrida i a casa el 
seu padrastre la maltracta. Un día decideix 
anar de festa i acaba coneixent un home, 
que creu que és prostituta. Quan s’asabanta 
que està embaraçada decideix que la direc-
ció de la seva vida ha de fer un gir.

Ready Player One (140 min)
Steven Spielberg, Estats Units, 2018 (Doblada)

Any 2045. Wade Watts és un adolescent a 
qui li agrada evadir-se del món real a través 
d’una utopia virtual “Oasi”. L’excèntric 
multimilionar i creador d’Oasi oferirà tot el 
seu llegat a aquella persona que trobi un 
tresor amagat dins de la seva creació.

Stick It ¡Que les den!
(103 min)
Jessica Bendinger, Estats Units, 2006 (Doblada)

Després d’una topada amb la justícia,  
Haley Graham es veu forçada a tornar a 
enrolar-se en un equip d’elit de gimnàstica, 
entrenat per un llegendari gimnasta, 
l’actitud lluitadora de Haley s’enfrontarà al 
necessari esperit d’equip.

Elisa i Marcela (129 min)
Isabel Coixet, Espanya, 2019 (V.O)

Al 1885, Elisa i Marcela estableixen una gran 
amistat que acaba en una relació amorosa 
d’amagat. La família de Marcela intenta se-
parar-les, fins que les dues tramen un pla per 
a poder estar juntes i estimar-se en llibertat...

Guardian invisible 
(129 min)
Fernando González, Espanya, 2017 (V.O)

Al riu Baztán (Navarra) apareix el cos nu 
d’una adolescent. La inspectora (Salazar) 
qui dirigeix el cas, retorna al poble natal del 
qual ha tractat de fugir tota la seva vida. 
El cas es complica, el temps s’acaba i els 
propis fantasmes del passat empitjoren la 
situació per resoldre’l.
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Mandara (132 min)
Akio Jissoji, Japó, 1971 (V.O.S.E)
La segona pel·lícula d’Akio Jissoji dins de 
“La trilogia budista” va ser fins i tot més ex-
perimental que Mujo (This Transient Life), 
ja que la innovació també es va estendre a 
la narració, i a l’apartat visual. En un motel 
a prop del mar del Japó, dos estudiants 
universitaris de Kyoto, Hiroshi i Shinichi 
(exactivista), un trotskista, un individualis-
ta i les seves xicotes, intercanvien parella. 

(Doblada)
(V.O) Versió original
(V.O.S.E) Original subtitulada al Castellà
(V.O.S.C) Original subtitulada al Català
Documental presentat pel realitzador (*) 
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Celebración (103 min)
Thomas Vinterberg, Dinamàrca, 1998 (V.O.S.E)

Una família d’alta burgesia decideix celebrar 
el seixanta aniversari del patriarca, un home 
de gran reputació i trajectòria envejable. Els 
seus fills però decideixen d’aprofitar l’ocasió 
per treure els draps bruts de la familia.


