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DLL  02 — 19.30h

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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DV  03 — 19.30h

Las 
aventuras de 
Peabody y 
Sherman
Rob Minkoff, 2014
DLL  06 — 19.30h

Una historia 
simple 
Marcel Hanoun, 1959 
DJ  09 — 20h

Carne
Camila Kater, 2019
Sisters with 
Transistors  
Lisa Rovner, 2020
DV  10 — 19.30h

Elvis
Baz Luhrmann, 2022
DLL  13 — 19.30h

Una 
muchacha 
sin historia
Alexander Kluge, 1966
DJ  16 — 20h

La mujer 
sin cabeza
Lucrecia Martel, 2008

DV  17 — 19.30h

Close
Lukas Dhont, 2022
DLL  20 — 19.30h

La 
muchacha
Márta Mészáros, 1968
DJ 23 — 20h

Là où les 
putains 
n’existent 
pas
Ovidie, 2018
DV  24 — 19.30h

Argentina 
1985
Santiago Mitre, 2022
DLL  27 — 19.30h

Los Angeles 
Plays Itself  
Thom Andersen, 2003
DJ 30 — 20h

Ni Dios, 
ni patrón, 
ni marido 
Laura Mañá, 2010  
DV  31 — 19.30h

Chavalas
Carol Rodriguez Colás, 2021 
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Las aventuras de Peabody 
y Sherman (92 min)
Rob Minkoff, Estats Units, 2014 (Doblada)

El Sr. Peabody i el seu fill Sherman utilitza-
ran la seva màquina del temps per embar-
car-se en l’aventura més divertida del món. 
Però, un accident acabarà creant un forat 
a l’univers. Abans que el passat, el present 
i el futur es vegin alterats, el Sr. Peabody 
acudirá al rescat. 

Una historia simple 
(68 min)
Marcel Hanoun, França, 1959 (V.O.S.E)
Rodat en 16 mm i amb un pressupost molt 
reduït, narra la simple història d’una mare 
acompanyada per la seva filla lluitant per 
trobar feina i menjar a París.

Una muchacha sin 
historia (88 min)
Alexander Kluge, Alemanya, 1966 (V.O.S.E)

Anita G. és una jove de 22 anys, que es 
trasllada des d’Alemanya Oriental a l’Oc-
cidental a la recerca de més expectatives 
de vida. No obstant això, el seu lloc de 
pertinença més el fet de ser jueva faran 
que la seva adaptació sigui impossible. 
Començarà llavors a fer actes de rebel·lia, 
en contra d’aquesta nova societat i de les 
institucions que la reglamenten.

La muchacha (90 min)
Márta Mészáros, Hongria, 1968 (V.O.S.E)

Denúncia de com la clara repressió de les 
dones a la vida quotidiana dels pobles de 
l’època va ser substituïda per una, més 
subtil, explotació econòmica i sexual, a 
l’aparentment més lliure i moderna socie-
tat de la ciutat contemporània.

Los Angeles Plays Itself  
(97 min)
Thom Andersen, Estats Units, 2003 (V.O.S.E)

Hi ha llocs on pot ser que no hagis estat 
mai, però que et resulten familiars perquè 
els has vist en milers de fotos o pel·lícules. 
Los Angeles, per exemple, és una de les 
ciutats més filmades del món. Partint de la 
hipòtesi que la ficció té un gran potencial 
documental, Andersen intenta convèn-
cer-nos que podem veure el cinema des 
d’un altre punt de vista. El resultat és una 
anàlisi provocativa sobre la nostra capaci-
tat de veure pel·lícules.

Là où les putains 
n’existent pas* (56 min)
Ovidie, França, 2018 (V.O.S.E)
L’assassinat l’any 2013 d’una treballadora 
sexual a Suècia, l’Eva-Marree, ens desco-
breix la crueltat que amaga el model nòrdic 
d’abolició de la prostitució. Darrera una 
suposada protecció de les dones trobem 
un sistema profundament patriarcal que 
les exposa a la violència i la marginalitat.

Sisters with Transistors  
(90 min)
Lisa Rovner, Regne Unit, 2020 (V.O.S.E)
Documental que relata l’inici de la música 
electrònica a través de diverses dones 
visionàries i els seus experiments pioners 
amb màquines que van redefinir els límits 
de la música.
Carne (12 min)
Camila Kater, Brasil, 2019 (V.O.S.E)

A través de relats íntims i personals, cinc 
dones comparteixen les seves experiènci-
es en relació amb el cos, des de la infància 
fins a la tercera edat.

La mujer sin cabeza
(87 min)
Lucrecia Martel, Argentina, 2008  (V.O.)

Conduint per una carretera, la Verónica 
atropella alguna cosa en un moment de 
distracció i l’accident la deixa en un estrany 
estat de xoc. Retrat de la bombolla en què 
viu la burgesia provinciana a l’Argentina. 

Ni Dios, ni patrón, 
ni marido (113 min)
Laura Mañá, Argentina, 2010  (V.O.)

Història real de l’anarquista argentina, 
Virgina Bolten, i de la creació del diari  
“La veu de la dona” de protesta anar-
quista i feminista a l’Argentina de finals 
del segle dinou.

Close (104 min)
Lukas Dhont, Bèlgica, 2022 (V.O.S.E)

Leo i Remi, de tretze anys, són amics de 
tota la vida. Fins que un succés impensable 
els separa. Leo s’apropa doncs a Sophie, la 
mare de Remi, per a tractar d’entendre.

Chavalas (104 min)
Carol Rodriguez Colás, Espanya, 2021 (V.O.)

Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues insepa-
rables a l’adolescència, tornen a trobar-se 
al barri per a reviure una autèntica i tragicò-
mica amistat. Una realitat que les obligarà a 
enfrontar-se a aquelles adolescents que van 
ser i les dones que seran.

Argentina 1985 (140 min)
Santiago Mitre, Argentina, 2022 (V.O.)

Inspirada en la història real del fiscal 
Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo i el 
seu jove equip jurídic que es van atrevir 
a acusar els alts comandaments de la 
sagnant dictadura militar argentina en 
l’anomenat judici a les Juntes de mitjans 
dels anys vuitanta.

Elvis (159 min)
Baz Luhrmann, Australia, 2022 (Doblada)

La pel·lícula explora la vida i música d’Elvis 
Presley mitjançant el prisma de la seva 
relació amb el coronel Tom Parker, el seu 
enigmàtic mànager. Abarca des de l’accés 
a la fama fins al seu estrellat, en el context 
de la revolució cultural i la perduda de la 
innocència en els EUA.
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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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*Dijous 23 (20h)
EL SOTRAC ORGANITZA LA PROJRCCIÓ:
LÀ OÙ LES PUTAINS N’EXISTENT PAS (56 Min)
Una  projecció que donarà inici al grup de lectura sobre      
el llibre ‘Trabajo sexual con derechos’ (Virus, 2022) que    
organitza El Sotrac, la biblioteca crítica de La Cinètika.
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