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Knock on 
Any Door  
Nicholas Ray, 1949 
DJ  05 — 20h

Nos vemos 
allá arriba 
Albert Dupontel, 2017 
DV  08 — 19.30h

El Principito
Mark Osborne, 2015 
DLL  09 — 19.30h

Body 
and Soul  
Robert Rossen, 1947
DJ  12 — 20h

A cambio 
de nada 
Daniel Guzmán, 2015 
DV  13 — 19.30h

No mires 
arriba
Adam McKay, 2021

DLL  16 — 19.30h

Force of Evil
Abraham Polonsky, 1948 
DJ 19 — 20h

La hora 
de la siesta  
Carolina Platt, 2014
DV  20 — 19.30h

Tick, tick... 
Boom! 
Lin-Manuel Miranda, 2021
DLL  23 — 19.30h

The Break-
ing Point
Michael Curtiz, 1950
DJ 26 — 20h

Blue Collar  
Paul Schrader, 1978
DV  20 — 19.30h

Las leyes de 
la frontera 
Daniel Monzón, 2021
DLL  30 — 19.30h

He Ran 
All the Way 
John Berry, 1951
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El Principito (106 min)
Mark Osborne, França, 2015 (Doblada)

La petita d’aquesta història és molt seriosa 
i madura per a la seva edat i segueix un 
estricte programa d’estudis; però els seus 
plans són pertorbats per un veí excèntric 
que li ensenya un món extraordinari on tot és 
possible. Un món en el qual l’Aviador es va 
topar alguna vegada amb el misteriós Petit 
Príncep... on l’essencial és invisible als ulls.

Knock on Any Door 
(100 min)
Nicholas Ray, Estats Units, 1949 (V.O.S.E)

Un prestigiós advocat liberal, sorgit dels 
barris baixos i la pobresa, assumeix la 
defensa d’un jove delinqüent acusat  
d’assassinar a un policia.

Body and Soul (104 min)
Robert Rossen, Estats Units, 1947 (V.O.S.E)

Charlie Davis és un noi de família humil  
que aspira a aconseguir la fama en el món 
de la boxa. Encara que la seva mare i la 
seva núvia desaproven la seva decisió, 
Charlie s’associa amb Robert, un promotor 
de combats de boxa, i va perdent els  
escrúpols a poc a poc.

Force of Evil (78 min)
Abraham Polonsky, Estats Units, 1948 (V.O.S.E)

Joe Morse treballa com a advocat per a Ben 
Tucker, que per a assegurar-se el monopoli 
d’apostes il·legals necessiten donar un 
cop que implica la desaparició de totes les 
petites cases d’apostes. Casualment, una 
d’elles la dirigeix el germà de Morse.

The Breaking Point (97 min)
Michael Curtiz, Estats Units, 1950 (V.O.S.E)

A Florida, l’amo d’un iot de lloguer que té 
greus problemes econòmics, accepta que 
una banda de mafiosos utilitzi el seu vaixell 
per a escapar de la policia. El problema 
s’agreuja quan els gàngsters assassinen a 
un dels seus amics.

He Ran All the Way (77 min)
John Berry, Estats Units, 1951 (V.O.S.E)

Nick Robey, es veu arrossegat a cometre un 
atracament que surt malament. Presa del 
pànic, mata a un policia i es refugia en una 
piscina municipal, en la qual coneix a Peg, 
una noia a la qual sedueix i acompanya a 
casa dels seus pares. Sentint-se acorralat, 
decideix prendre’ls com a ostatges.

La hora de la siesta 
(85 min)
Carolina Platt, Mèxic, 2014 (V.O.)

Llargmetratge documental que narra la 
història de dues famílies que van perdre els 
seus fills a l’incendi de la guarderia ABC 
d’Hermosillo a Mèxic.

Nos vemos allá arriba 
(114 min)
Albert Dupontel, França, 2017 (V.O.S.E)

Adaptació de la novel·la de Pierre Le-
maitre. El novembre de 1919, l’Albert i 
l’Édouard dos supervivents de la Primera 
Guerra Mundial, decideixen unir-se i 
cometre una estafa relacionada amb la 
commemoració i monuments dedicats als 
caiguts de la guerra. Un treball difícil però 
increïble en aquells anys.

A cambio de nada (93 min)
Daniel Guzmán, Espanya, 2015  (V.O.)

En Dario és un noi de disset anys que  
escapa de casa, a on estava vivint un 
 infern, per trobar el seu lloc al món. A 
partir d’ara en Luismi (el seu amic  
inseparable), el Caralimpia (un pobre 
diable amb ínfules de triunfador) 
 i l’Antònia, una dona d’edat avançada que 
es dedica a reciclar mobles abandonats, 
es convertiran en la seva família.

Blue Collar (114 min)
Paul Schrader, Estats Units, 1978 (V.O.S.E)

Tres obrers de la indústria de l’automòbil 
decideixen atracar la seu del sindicat, 
però quan obren la caixa forta en contres 
de trobar-hi diners hi troben una sèrie de 
papers que comprometen l’organització, 
que no dubtarà en fer ús del seu poder per 
recuperar-los.

Tick, tick... Boom! (115 min)
Lin-Manuel Miranda, Estats Units, 2021 (V.O.S.E)

Història de Jonathan Larson, aspirant a 
compositor teatral que escriu el que espera 
sigui el musical que li doni l’èxit i la fama.
A mesura que s’acosta als 30 anys, però, 
es pregunta si el seu somni val la pena, 
aclaparat per l’ansietat, mentre enfronta les 
problemàtiques socials de la seva època.

Las leyes de la frontera 
(129 min)
Daniel Monzón, Espanya, 2021 (V.O.)

Girona, estiu de 1978 un estudiant de 17 
anys coneix al Zarco i la Tere, dos delin-
qüents del barri xinès i es veu immers en 
una carrera imparable de robatoris i atra-
caments. És la història en què Nacho es fa 
major, travessant la línia que hi ha entre el 
bé i el mal, entre la justícia i la injustícia...

No mires arriba (138 min)
Adam McKay, Estats Units, 2021 (Doblada)

Una estudiant d’astronomia i el seu profes-
sor descobreixen un cometa a sis mesos 
del seu impacte contra la Terra. A través 
d’una gira mediàtica tractaran d’advertir la 
humanitat d’una imminent catàstrofe que a 
ningú sembla importar-li.
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(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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