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DV  01 — 19.30h

Luca 
Enrico Casarosa, 2021 
DLL 04 — 19.30h

Throw Away 
Your Books, 
Rallyin 
the Streets  
Shuji Terayama, 1971
DJ 07 — 20h

El día de los 
tramposos
Joseph L. Mankiewicz, 1970
DV 08 — 19.30h

Judas and 
the Black 
Messiah
Shaka King, 2021 
DLL 11 — 19.30h

Diálogos de 
exiliados
Raoul Ruiz, Xile, 1975  
DJ  14 — 20h

El hombre 
mosca  
Fred Newmeyer & Sam Taylor, 1923

DV  15 — 19.30h

El padre
Florian Zeller, 2020
DLL  18 — 19.30h

Zabriskie 
Point
Michelangelo Antonioni, 1970
DJ  21 — 20h

Una 
familia 
colombiana 
Tanja Wol Sørensen, 2020
DV  22 — 19.30h

Puñales por 
la espalda 
Rian Johnson, 2019
DLL  25 — 19.30h

Bad Film 
Sion Sono, 1995 
DJ  28 — 20h

Otra ronda 
Thomas Vinterberg, 2020
DV  29 — 19.30h

Akelarre 
Pablo Agüero, 2020



Bocaos
INFORMACIÓ DEL SOPADOR VEGÀ 
CADA DIVENDRES A LES 21.30H 

Akelarre (90 min)
Pablo Agüero, Espanya, 2020 (Castellà/Euskera)

País Basc, 1609. Unes noies participen en 
una festa en el bosc i un jutge encomanat 
pel Rei les fa arrestar i les acusa de brui-
xeria. Fa el necessari perquè confessin el 
que saben sobre el akelarre…
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Zabriskie Point (110 min)
Michelangelo Antonioni, Estats Units, 1970 (V.O.S.E)

Un retrat èpic de finals dels anys seixanta 
d’Amèrica, vist a través de l’estudiant d’an-
tropologia Daria (que ajuda a un promotor 
immobiliari a construir un poble al desert de 
Los Angeles) i el Mark (qui ha estat buscat 
per les autoritats per matar un policia 
durant una revolta estudiantil).

El hombre mosca (77 min)
Fred Newmeyer & Sam Taylor, Estats Units, 1923 
(V.O.S.E)

Harold decideix marxar del seu poble amb 
la idea de trobar un treball a la gran ciutat 
que li permeti casar-se amb la Mildred. No 
obstant això, les coses no són tan fàcils 
com esperaba… 

Luca (95 min)
Enrico Casarosa, Estats Units, 2021 (Doblada)

Història del creixement d’un nen que experi-
menta un estiu inoblidable amb gelat, pasta i 
interminables viatges per la Riviera Italiana. 

Throw Away Your Books, 
Rally in the Streets 
(138 min)
Shuji Terayama, Japó, 1971 (V.O.S.E)

Un adolescent angoixat amb una família 
disfuncional surt als carrers. La història 
està entrellaçada amb diverses vinyetes 
psicodèliques i energètiques.

Otra ronda (116 min)
Thomas Vinterberg, Dinamarca, 2020 (V.O.S.E)

Quatre professors d’institut fan un experi-
ment sociologic: cadascun d’ells haurà de 
mantenir la taxa d’alcohol en el seu cos al 
mateix nivell dairiament, intentant demos-
trar que poden millorar la seva vida en tots 
els seus aspectes.

El día de los tramposos
(126 min)
Joseph L. Mankiewicz, Estats Units, 1970 (V.O.S.E)

Al 1883, molts condemnats per diversos de-
lictes ingressen a la presó federal d’Arizona 
per a complir les seves condemnes.Entre 
els presoners hi ha el Paris Pitman, que té 
enterrat en el desert mig milió de dòlars.

Una familia colombiana* 
(80 min)
Tanja Wol Sørensen, Dinamarca, 2020  (V.O.)

Ruby lluita per les víctimes de la violència 
a Colòmbia. La seva filla Yira viu exiliada a 
Cuba. Quan el primer tractat de pau entre 
les FARC i el govern sembla ser una reali-
tat, mare i filla es retroben i s’enfronten al 
dilema de la reconciliació íntima de cara a la 
lluita política que ha marcat la vida de Ruby.

El padre (97 min)
Florian Zeller, Regne Unit, 2020 (Doblada)

Un home de 80 anys, rebutja totes i ca-
dascuna de les cuidadores que la seva filla 
intenta contractar. Desesperada veient que 
la ment del seu pare es desconnecta cada 
vegada més de la realitat. Anne sofreix la 
gradual pèrdua del seu pare, però també 
s’aferra al dret a viure la seva pròpia.

Puñales por la espalda 
(130 min)
Rian Johnson, Estats Units, 2019 (Doblada)

Un novel·lista de misteri és trobat mort en 
la seva mansió, just després de la celebra-
ció del seu 85 aniversari. Un detectiu és 
misteriosament reclutat per a investigar 
l’assumpte. Es mourà entre pistes falses 
i mentides interessades per a tractar de 
descobrir la veritat…

Judas and the Black 
Messiah (126 min)
Shaka King, Estats Units, 2021 (V.O.S.E)

Basada en una història real, la pel·lícula ex-
plica la història de com un delinqüent que és 
detingut per l’FBI li proposen l’absolució dels 
seus delictes a canvi de cooperar amb ells, 
infiltrant-se en el partit “Panteres Negres”.
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Diálogos de exiliados 
(100 min)
Raoul Ruiz, Xile, 1975 (V.O.S.E)

És la història d’uns exiliats xilens a París 
que discuteixen els problemes que se’ls 
plantegen en els primers anys del règim 
de Pinochet.

Bad Film (161 min)
Sion Sono, Japó, 1995 (V.O.S.E)

Prop de la fi del segle XX, a la línia de 
trens Chuo de Tòquio, just abans del 
retorn de Hong Kong al control xinès, 
masses de persones fan estralls, i l’amor 
corre salvatgement.

(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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             @laCinetika
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Per precaució i responsabilitat serà necessari venir 
amb mascareta i mantenir una distància de seguretat. 
Per això l’aforament serà limitat. 
A La Cinètika disposem de gel desinfectant.

COVID-19!

DIJOUS 21
(A COLOMBIAN FAMILY)
Presentació amb l’equip del documental

* CINEMA DIJOUS


