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GENER ı FEBRER ı MARÇ // 2020

PROGRAMACIÓ
FILMOTECA

5

DEL DIJOUS 2
AL DISSABTE 4 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
DIUMENGE 5 DE GENER

TP

SESSIÓ ÚNICA 17.30 h

ESTE NIÑO
NECESITA AIRE
FRESCO
Títol original: Der Junge muss an die frische Luft ı Direcció: Caroline Link ı Any: 2018 ı Nacionalitat:
Alemanya ı Duració: 100 min ı Intèrprets: Luise Heyer, Sönke Möhring, Martina Eitner-Acheampong,
Diana Amft...
Narra la historia de uno de los humoristas más apreciados de Alemania. La infancia de Hape Kerkeling,
tal y como cuenta en las memorias en las que se
basa el filme, estuvo llena de humor, pero al mismo
tiempo estuvo marcada por experiencias dolorosas
y traumáticas en la República Federal de los años
60 y 70.

FILMOTECA

Narra la història d’un dels humoristes més estimats
d’Alemanya. La infància de Hape Kerkeling, tal com
conta en les memòries en les quals es basa el film,
estigué plena d’humor, però al mateix temps estigué
marcada per experiències doloroses i traumàtiques
en la República Federal dels anys 60 i 70.
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DEL DIMECRES 8
AL DIUMENGE 12 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

AMUNDSEN
Títol original: Amundsen ı Direcció: Espen Sandberg ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Noruega ı Duració:
125 min ı Intèrprets: Pål Sverre Hagen, Christian Rubeck, Katherine Waterston, Fridtjov Såheim…
Narra la vida del legendario explorador noruego Roald Amundsen (1872-1928), un hombre que estuvo
obsesionado con conquistar las zonas polares. Dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez
alcanzó el Polo Sur.

Narra la vida del llegendari explorador noruec Roald
Amundsen (1872-1928), un home que va estar obsessionat per conquistar les zones polars. Va dirigir
l’expedició a l’Antàrtida que per primera vegada va
arribar al Pol Sud.
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FILMOTECA

DEL DIMECRES 15
AL DIUMENGE 19 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

BLINDED BY
THE LIGHT
Títol original: Blinded by the Light ı Direcció: Gurinder Chadha ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Regne Unit
ı Duració: 118 min ı Intèrprets: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir, Nell Williams...
En la Inglaterra de 1987, durante los austeros años
en los que Margaret Thatcher estuvo en el poder,
Javed, un adolescente británico de ascendencia paquistaní, aprende a vivir y a comprender a su familia
a través de la música de Bruce Springsteen.

FILMOTECA

En l’Anglaterra de 1987, durant els austers anys en
els quals Margaret Thatcher estigué en el poder,
Javed, un adolescent britànic d’ascendència pakistanés, aprén a viure i a comprendre la seua família a
través de la música de Bruce Springsteen.
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DEL DIMECRES 22
AL DIUMENGE 26 DE GENER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

MIENTRAS DURE
LA GUERRA
Títol original: Mientras dure la guerra ı Direcció: Alejandro Amenábar ı Any: 2019 ı Nacionalitat:
Espanya ı Duració: 107 min ı Intèrprets: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Patricia López
Arnaiz, Inma Cuevas…
España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel
de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa
situación del país. Inmediatamente es destituido por
el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco
consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza
de hacerse con el mando único de la guerra.

Espanya. Estiu de 1936. El cèlebre escriptor Miguel
de Unamuno decideix donar suport públicament a la
sublevació militar que promet portar ordre a la convulsa situació del país. Immediatament és destituït
pel govern republicà com a rector de la Universitat de Salamanca. Mentrestant, el general Franco
aconsegueix sumar les seues tropes al front sublevat i inicia una exitosa campanya amb la secreta
esperança de fer-se amb el comandament únic de
la guerra.
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FILMOTECA

DEL DIMECRES 29 DE GENER
AL DIUMENGE 2 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+7

DÍA DE LLUVIA EN
NUEVA YORK
Títol original: A Rainy Day in New York ı Direcció: Woody Allen ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats
Units ı Duració: 92 min ı Intèrprets: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego
Luna, Liev Schreiber...
Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y Ashleigh (Elle
Fanning) son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar un fin de semana
en la ciudad de Nueva York. Ella va a entrevistar
al reconocido cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), que pasa por un momento de crisis creativa, y
durante su azarosa aventura conocerá al cautivador
actor Francisco Vega (Diego Luna). El lluvioso fin de
semana estará plagado de encuentros, desencuentros y equívocos.

FILMOTECA

Gatsby Welles (Timothée Chalamet) i Ashleigh (Elle
Fanning) són una jove parella enamorada d’universitaris que es disposa a passar un cap de setmana
en la ciutat de Nova York. Ella va a entrevistar el
reconegut cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber),
que passa per un moment de crisi creativa, i durant
la seua atzarosa aventura coneixerà el captivador
actor Francisco Vega (Diego Luna). El plujós cap
de setmana estarà farcit de trobades, desacords i
equívocs.
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DEL DIMECRES 5
AL DIUMENGE 9 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+12

SORRY WE
MISSED YOU
Títol original: Sorry We Missed You ı Direcció: Ken Loach ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units
ı Duració: 101 min ı Intèrprets: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Nikki
Marshall…
Ricky (Kris Hitchen) y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la
crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece una brillante furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear
su propio negocio. Sin embargo, la tarea no será
fácil, especialmente debido al trabajo de su mujer
(Debbie Honeywood) como cuidadora.

Ricky (Kris Hitchen) i la seua família han estat lluitant per a eixir endavant econòmicament des de la
crisi de 2008. Un dia, es presenta una nova oportunitat quan apareix una brillant furgoneta antiga
que ofereix a la família la possibilitat de crear el
seu propi negoci. Tanmateix, la tasca no serà fàcil,
especialment a causa del treball de la seua dona
(Debbie Honeywood) com a cuidadora.
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FILMOTECA

DEL DIMECRES 12
AL DIUMENGE 16 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

TP

VIVIR DOS
VECES
Títol original: Vivir dos veces ı Direcció: María Ripoll ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Espanya ı Duració:
101 min ı Intèrprets: Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López, Aina Clotet...
Emilio (Oscar Martínez), su hija Julia (Inma Cuesta)
y su nieta Blanca (Mafalda Carbonell) emprenden
un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes de
que a Emilio le falle la memoria definitivamente, la
familia le ayudará a buscar al amor de su juventud.
En el camino encontrarán la oportunidad de una
vida nueva y sin trampas. Decisiones discutibles y
contratiempos los llevará a enfrentarse a los engaños sobre los que han montado sus vidas. ¿Será
posible vivir dos veces?

FILMOTECA

Emilio (Oscar Martínez), sa filla, Julia (Inma Cuesta)
i la seua neta, Blanca (Mafalda Carbonell) emprenen un viatge de disbarat i alhora revelador. Abans
que a Emilio li falle la memòria definitivament, la família l’ajudarà a buscar l’amor de la seua joventut.
En el camí trobaran l’oportunitat d’una vida nova i
sense trampes. Decisions discutibles i contratemps
els duran a enfrontar-se als enganys sobre els quals
han muntat les seues vides. Serà possible viure
dues vegades?
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DEL DIMECRES 19
AL DIUMENGE 23 DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+18

JOKER
Títol original: Joker ı Direcció: Todd Phillips ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units ı Duració: 121
min ı Intèrprets: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy …
Arthur Fleck (Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su única motivación en la vida es hacer reír
a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños
trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen
que la gente le vea como un bicho raro. Su gran
sueño es actuar como cómico delante del público,
pero una serie de trágicos acontecimientos le hará
ir incrementando su ira contra una sociedad que le
ignora.

Arthur Fleck (Phoenix) viu a Gotham amb sa mare
i la seua única motivació en la vida és fer riure a
la gent. Actua fent de pallasso en xicotets treballs,
però té problemes mentals que fan que la gent el
veja com un ser extravagant. El seu gran somni
és actuar com a còmic davant del públic, però una
sèrie de tràgics esdeveniments el farà anar incrementant la seua ira contra una societat que l’ignora.

13

FILMOTECA

DEL DIMECRES 26 DE FEBRER
AL DIUMENGE 1 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+12

LA ODISEA DE
LOS GILES
Títol original: La odisea de los giles ı Direcció: Sebastián Borensztein ı Any: 2019 ı Nacionalitat:
Argentina ı Duració: 116 min ı Intèrprets: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás,
Daniel Aráoz...
Provincia de Buenos Aires, fines del 2001. Un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había
logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa
agrícola. Al poco tiempo, descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un
inescrupuloso abogado y un gerente de banco que
contaban con información de lo que se iba a desencadenar en el país.

FILMOTECA

Província de Buenos Aires, finals del 2001. Un grup
d’amics i veïns perd els diners que havia aconseguit
reunir per a reflotar una vella cooperativa agrícola.
Al poc temps, descobreixen que els seus estalvis es
perderen per una estafa realitzada per un advocat
sense escrúpols i un gerent de banc que comptaven amb informació del que es desencadenaria en
el país.
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DEL DIMECRES 4
AL DIUMENGE 8 DE MARÇ
18.30 h ı 22.00 h

+16

HORARI ESPECIAL

LA TRINCHERA
INFINITA
Títol original: La trinchera infinita ı Direcció: Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga ı Any: 2019
ı Nacionalitat: Espanya ı Duració: 147 min ı Intèrprets: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente
Vergara, José Manuel Poga…
Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando
estalla la Guerra Civil, y la vida de él pasa a estar
seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer,
decidirá utilizar un agujero cavado en su propia
casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias, así como el amor que sienten el
uno por el otro, les condenará a un encierro que se
prolongará durante más de 30 años.

Higinio i Rosa fa pocs mesos que estan casats quan
esclata la Guerra Civil, i la vida d’ell passa a estar seriosament amenaçada. Amb ajuda de la seua
dona, decidirà utilitzar un forat cavat en la seua pròpia casa com a amagatall provisional. La por a les
possibles represàlies, així com l’amor que senten
l’un per l’altre, els condemnarà a un tancament que
es prolongarà durant més de 30 anys.
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FILMOTECA

DEL DIMECRES 11
AL DIUMENGE 15 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+12

BUENOS
PRINCIPIOS
Títol original: Mon chien stupide ı Direcció: Yvan Attal ı Any: 2019 ı Nacionalitat: França ı Duració:
106 min ı Intèrprets: Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, Adèle Wismes, Sébastien Thiery...
Henri es un escritor de mediana edad en crisis. ¿Y
quienes son las personas responsables de sus fracasos, su abstinencia sexual y su dolor de espalda?
Su esposa y sus cuatro hijos. Justo en el momento
crítico en el que está haciendo un balance de su
vida, de todas las mujeres que nunca volverá a tener, y de todos los coches que nunca conducirá...
un perro de metro y medio, maleducado y demasiado entusiasta, decide instalarse en su casa.

FILMOTECA

Henri és un escriptor de mitjana edat en crisi. I qui
són les persones responsables dels seus fracassos,
la seua abstinència sexual i el seu dolor d’esquena?
La seua esposa i els seus quatre fills. Tot just en
el moment crític en el qual està fent un balanç de
sa vida, de totes les dones que mai tornarà a tenir,
i de tots els cotxes que mai conduirà... un gos de
metre i mig, maleducat i massa entusiasta, decideix
instal·lar-se a sa casa.
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DEL DIMECRES 18
AL DIUMENGE 22 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+16

INTEMPERIE
Títol original: Intemperie ı Direcció: Benito Zambrano ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Espanya ı Duració:
103 min ı Intèrprets: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López, Vicente Romero, Manolo Caro…
Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los
gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda
ante él es una llanura infinita y árida que deberá
atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece
protección y, a partir de ese momento, ya nada será
igual para ninguno de los dos.

Un xiquet que ha escapat del seu poble sent els
crits dels homes que el busquen. El que queda davant d’ell és una plana infinita i àrida que haurà de
travessar si vol allunyar-se definitivament de l’infern
del qual fuig. Davant l’assetjament dels seus perseguidors al servei del capatàs del poble, els seus
passos es creuaran amb els d’un pastor que li ofereix protecció i, a partir d’aquest moment, ja res serà
igual per a cap dels dos.
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FILMOTECA

DEL DIMECRES 25
AL DIUMENGE 29 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h

+16

LA GRAN
MENTIRA
Títol original: The Good Liar ı Direcció: Bill Condon ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units ı
Duració: 109 min ı Intèrprets: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones,
Jóhannes Haukur Jóhannesson...
Roy Courtnay (Ian McKellen) es un estafador profesional que no puede creer su suerte: ha conocido
online a la adinerada viuda Betty McLeish (Helen
Mirren). A medida que ella le abre su corazón, Roy
se sorprende a sí mismo al darse cuenta de que
alberga sentimientos hacia ella, convirtiendo lo que
debería ser una estafa fácil y sencilla en una de las
situaciones más complejas de su vida.

FILMOTECA

Roy Courtnay (Ian McKellen) és un estafador professional que no pot creure la seua sort: ha conegut en línia l’adinerada vídua Betty McLeish (Helen
Mirren). A mesura que ella li obri el seu cor, Roy se
sorprén a si mateix en adonar-se que alberga sentiments cap a ella, fet que converteix el que hauria
de ser una estafa fàcil i senzilla en una de les situacions més complexes de la seua vida.
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PROGRAMACIÓ
INFANTIL

19

DISSABTE 11 I DIUMENGE 12
DE GENER
17.30 h ı 20.00 h

TP

BIKES
Títol original: Bikes The Movie ı Direcció: Manuel J. García ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Espanya ı
Duració: 92 min
Bienvenidos a Spokesville, un lugar completamente poblado por… bicis antropomórficas. Speedy, el
protagonista, es una bici de montaña rápida y valiente. Sus mejores amigos son Piñón, una bicicleta
Street o Urban, Gassy una simpática bomba de aire
que regenta el taller de la ciudad, y Montana, una
audaz bici, inteligente y sin miedo a decir lo que
piensa.

INFANTIL

Benvinguts a Spokesville, un lloc completament
poblat per... bicis antropomòrfiques. Speedy, el protagonista, és una bici de muntanya ràpida i valenta. Els seus millors amics són Piñón, una bicicleta
Street o Urban, Gassy, una simpàtica bomba d’aire
que regenta el taller de la ciutat i Montana, una audaç bici, intel·ligent i sense por de dir el que pensa.
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DISSABTE 18 I DIUMENGE 19
DE GENER
17.30 h ı 20.00 h

TP

MIA Y EL
LEÓN BLANCO
Títol original: Mia et le lion blanc ı Direcció: Gilles de Maistre ı Any: 2018 ı Nacionalitat: França ı
Duració: 98 min ı Intèrprets: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan…
Una joven que se ha trasladado con sus padres
desde Londres a África desarrolla un vínculo sorprendente y especial con un león salvaje. Su increíble amistad la impulsa a viajar por la sabana para
salvar a su mejor amigo.

Una jove que s’ha traslladat amb els seus pares des
de Londres a Àfrica desenvolupa un vincle sorprenent i especial amb un lleó salvatge. La seua increïble amistat la impulsa a viatjar per la sabana per a
salvar el seu millor amic.
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INFANTIL

DISSABTE 25 I DIUMENGE 26
DE GENER
17.30 h ı 20.00 h

TP

ALADDIN
Títol original: Aladdin ı Direcció: Guy Ritchie ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units ı Duració:
128 min | Intèrprets: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen, Nasim
Pedrad...
Aladdin (Mena Massoud) es un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jasmine (Naomi Scott). Para intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar (Marwan
Kenzari), que consiste en entrar a una cueva en
mitad del desierto para dar con una lámpara mágica
que le concederá todos sus deseos.

INFANTIL

Aladdin (Mena Massoud) és un adorable però desafortunat lladregot enamorat de la filla del Sultà, la
princesa Jasmine (Naomi Scott). Per a intentar conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar (Marwan
Kenzari), que consisteix a entrar a una cova enmig
del desert per a trobar una làmpara màgica que li
concedirà tots els seus desitjos.

22

DISSABTE 1 I DIUMENGE 2
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

TP

PROJECCIÓ EN VALENCIÀ

HARVIE I EL
MUSEU MÀGIC
Títol original: Hurvínek a kouzelné muzeum ı Direcció: Martin Kotík, Inna Evlannikova ı Any: 2017
ı Nacionalitat: República Checa ı Duració: 86 min ı Intèrprets: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan…
Harvie es un chico inteligente pero inquieto con una
única ambición: pasarse el último nivel de un videojuego. Si llega al Hall of Fame, su padre ausente
estará orgulloso de él. Pero terminar el juego no es
más que el inicio de una aventura que lleva a Harvie, a su perro Jerry y a su amiga Monica al reino
misterioso de las marionetas.

Harvie és un xic intel·ligent, però inquiet, amb una
única ambició: passar-se l’últim nivell d’un videojoc.
Si arriba al Hall of Fame, el seu pare absent n’estarà
orgullós. Però acabar el joc no és més que l’inici
d’una aventura que porta a Harvie, al seu gos Jerry
i a la seua amiga Monica al regne misteriós de les
marionetes.
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INFANTIL

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

TP

EL REY LEÓN
Títol original: The Lion King ı Direcció: Jon Favreau ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units ı
Duració: 118 min
Tras el asesinato de su padre, un joven león abandona su reino para descubrir el auténtico significado
de la responsabilidad y de la valentía. Remake de
“El Rey León”, dirigido y producido por Jon Favreau,
responsable de la puesta al día, con el mismo formato, de “El libro de la selva” (2016).

INFANTIL

Després de l’assassinat del seu pare, un jove lleó
abandona el seu regne per a descobrir l’autèntic
significat de la responsabilitat i de la valentia. Remake d’El Rei Lleó, dirigit i produït per Jon Favreau,
responsable de la posada al dia, amb el mateix format, d’El llibre de la selva (2016).
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DISSABTE 15 I DIUMENGE 16
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

TP

EL PARQUE
MÁGICO
Títol original: Wonder Park ı Direcció: Dylan Brown ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units ı
Duració: 85 min
June (Brianna Denski) es una niña optimista y alegre que un día descubre un parque de atracciones
llamado “Wonderland” escondido en el bosque. Allí
conoce a una serie de divertidos animales que le
explican que el parque, su hogar durante muchos
años, está prácticamente en ruinas.

June (Brianna Denski) és una xiqueta optimista i
alegre que un dia descobreix un parc d’atraccions
anomenat “Wonderland” amagat en el bosc. Allí coneix una sèrie de divertits animals que li expliquen
que el parc, la seua llar durant molts anys, està
pràcticament en ruïnes.
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INFANTIL

DISSABTE 22 I DIUMENGE 23
DE FEBRER
17.30 h ı 20.00 h

TP

AZAHAR
Títol original: Azahar ı Direcció: Rafael Ruiz Ávila ı Any: 2018 ı Nacionalitat: Espanya ı Duració:
83 min
Al final de la Edad Media, cuando las centenarias
disputas entre cristianos y árabes llegaban a su
fin en la Península Ibérica. Azahar, una niña árabe
despierta e inteligente, recibe de su tío Amir -gran
aventurero-, el mapa que señala la ubicación de un
antiguo tesoro. La leyenda cuenta que el corazón
de una montaña, se convirtió con el paso de los siglos en un poderoso y mágico diamante.

INFANTIL

Al final de l’Edat Mitjana, quan les centenàries disputes entre cristians i àrabs arribaven a la seua fi
en la península Ibèrica, Azahar, una xiqueta àrab
desperta i intel·ligent, rep del seu oncle Amir -gran
aventurer-, el mapa que assenyala la ubicació d’un
antic tresor. La llegenda conta que el cor d’una muntanya es va convertir amb el pas dels segles en un
poderós i màgic diamant.
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DISSABTE 29 DE FEBRER I
DIUMENGE 1 DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TP

TOY
STORY 4
Títol original: Toy Story 4 ı Direcció: Josh Cooley ı Any: 2019 ı Nacionalitat: Estats Units ı Duració:
100 min
Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en
el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea
Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky,
un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para
que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody
lo grande que puede ser el mundo para un juguete.

Woody sempre ha tingut clar quina és la seua labor
en el món i la seua prioritat: cuidar el seu amo, siga
Andy siga Bonnie, però quan Bonnie afig Forky, un
nou joguet de fabricació pròpia, a la seua habitació,
arranca una nova aventura que servirà perquè els
vells i nous amics li ensenyen a Woody com de gran
pot ser el món per a un joguet.
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INFANTIL

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TP

DILILI EN
PARÍS
Títol original: Dilili à Paris ı Direcció: Michel Ocelot ı Any: 2018 ı Nacionalitat: França ı Duració:
95 min
Dilili, una joven que llega de Nueva Caledonia a
Francia, cuenta con la ayuda de su amigo repartidor
para investigar una serie de misteriosos secuestros
de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque.
En el curso de su investigación se encontrará con
múltiples personajes extraordinarios que le irán
dando pistas.

INFANTIL

Dilili, una jove que arriba de Nova Caledònia a
França, compta amb l’ajuda del seu amic repartidor
per a investigar una sèrie de misteriosos segrests
de xiques joves en el París de la Belle Époque.
En el curs de la seua investigació, es trobarà amb
múltiples personatges extraordinaris que aniran donant-li pistes.
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DISSABTE 14 I DIUMENGE 15 DE
MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TP

LA OVEJA
SHAUN. LA
PELÍCULA:
GRANJAGUEDÓN
Títol original: A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon ı Direcció: Will Becher, Richard Phelan ı Any:
2019 ı Nacionalitat: Regne Unit ı Duració: 86 min
Unas extrañas luces planean sobre el cielo del tranquilo Mossingham anunciando la llegada de visitantes de una lejana galaxia, pero en la granja Mossy
Bottom la oveja Shaun y el resto del rebaño siguen
haciendo de las suyas… muy a pesar de Bitzer,
su perro pastor. Tras esta incursión, una adorable
extraterrestre de asombrosos poderes se queda
en Tierra, y Shaun ve en ella una oportunidad de
diversión alienígena.

Unes estranyes llums planegen sobre el cel del
tranquil Mossingham anunciant l’arribada de visitants d’una llunyana galàxia, però en la granja
Mossy Bottom, l’ovella Shaun i la resta del ramat
continuen fent de les seues... molt a desgrat de Bitzer, el seu gos pastor. Després d’aquesta incursió,
una adorable extraterrestre de sorprenents poders
es queda en terra, i Shaun veu en ella una oportunitat de diversió alienígena.
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INFANTIL

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22
DE MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TP

MISIÓN
KATMANDÚ
Títol original: Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon ı Direcció: Pierre Greco, Nancy
Florence Savard ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Canadà ı Duració: 85 min
Nelly es una detective novata y Simon es un investigador de ciencia que deben trabajar juntos en una
loca aventura para probar la existencia del Monstruo
de las Nieves. Para lograr este objetivo Simon sigue
el diario de un explorador desaparecido donde da la
ubicación de la guarida secreta de la criatura.

INFANTIL

Nelly és una detectiva novençana i Simon és un
investigador de ciència que han de treballar junts
en una boja aventura per a provar l’existència del
Monstre de les Neus. Per a aconseguir aquest objectiu, Simon segueix el diari d’un explorador desaparegut en què dona la ubicació del cau secret de
la criatura.
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DISSABTE 28 I DIUMENGE 29 DE
MARÇ
17.30 h ı 20.00 h

TP

JUGUETES
GUARDIANES
Títol original: Toy Guardians ı Direcció: Huang Yan ı Any: 2017 ı Nacionalitat: Corea del Sud ı
Duració: 89 min
La infancia de los niños es el tesoro más preciado
en el mundo de los juguetes, ya que les da vida. Por
eso, los juguetes son los guardianes de la infancia,
sin ella no podrían seguir moviéndose como hacen
los humanos. Sin embargo, con la popularidad de
los videojuegos, las tabletas y las consolas reemplazan a los peluches y se convierten en los nuevos
“compañeros” de los niños.

La infància dels xiquets és el tresor més preuat en
el món dels joguets, ja que els dona vida. Per això,
els joguets són els guardians de la infància, sense
ella no podrien continuar movent-se com fan els
humans. No obstant això, amb la popularitat dels
videojocs, les tauletes i les consoles reemplacen els
peluixos i es converteixen en els nous “companys”
dels xiquets.

31

INFANTIL

PROGRAMACIÓ
CINEMA EN VALENCIÀ
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DIJOUS
30 DE GENER
19.30 h ı 22.00 h

+12

PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE
COL·LABORA UMH

LA BANDA
Títol original: La banda ı Direcció: Roberto Bueso ı Guió: Roberto Bueso ı Any: 2019 ı Productora:
Misent Producciones / MOD ı Fotografia: Víctor Entrecanales ı Nacionalitat: Espanya ı Música:
Vicente Ortiz Gimeno ı Duració: 86 min ı Intèrprets: Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Carlo Blanco,
Pepo Llopis, Xavi Giner...
Edu, un joven músico que lleva un monótona vida
en Londres, regresa momentáneamente a su Valencia natal para asistir a la boda de su hermano.
Tras pasar años fuera, el retorno despierta en él la
necesidad de recuperar todo lo que dejó atrás: los
amigos, la famila y, especialmente, a Alicia, la eterna novia de su mejor amigo.

Edu, un jove músic que porta una monòtona vida a
Londres, torna momentàniament a la seua València
natal per a assistir al casament de son germà. Després de passar anys fora, el retorn desperta en ell la
necessitat de recuperar tot el que va deixar arrere:
els amics, la família i, especialment, Alicia, l’eterna
nóvia del seu millor amic.

33

EN VALENCIÀ

DIJOUS
27 DE FEBRER
19.30 h ı 22.00 h

+7

PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE
COL·LABORA UMH

EL VIATGE DE
MARTA
Títol original: El viatge de Marta (Staff Only) ı Direcció: Neus Ballús ı Guió: Neus Ballús, Pau Subirós
ı Any: 2019 ı Productora: Ikiru Films / El Kinògraf / Turanga Films / La Terraza Films / Les Films Hatari /
TV3 / ICIC / ICAA i Fotografia: Diego Dussuel ı Nacionalitat: Espanya-França ı Música: Isabel Latorre
ı Duració: 83 min ı Intèrprets: Elena Andrada, Sergi López, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong, Diomaye
Augustin Ngom...
Una familia se va de vacaciones a un resort de Senegal. La hija adolescente lucha por conocer a gente de su edad y hacer amigos. Finalmente conoce a
un trabajador del hotel que sueña con ser cineasta
mientras graba las excursiones de los visitantes.
El problema de las desigualdades sociales y las
diferentes culturas serán una traba para la chica,
que comenzará a darse cuenta de cómo funciona
el mundo.

EN VALENCIÀ

Una família se’n va de vacances a un complex turístic del Senegal. La filla adolescent lluita per conéixer
gent de la seua edat i fer amics. Finalment, coneix
un treballador de l’hotel que somia a ser cineasta
mentre grava les excursions dels visitants. El problema de les desigualtats socials i les diferents cultures seran una trava per a la xica, que començarà
a adonar-se de com funciona el món.
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DIJOUS
26 DE MARÇ
19.30 h ı 22.00 h

+12

PROJECCIÓ EN VALENCIÀ
ENTRADA LLIURE
COL·LABORA UMH

ELS DIES QUE
VINDRAN
Títol original: Els dies que vindran ı Direcció: Carlos Marques-Marcet ı Guió: Coral Cruz, Clara Roquet,
Carlos Marques-Marcet ı Any: 2019 ı Productora: Lastor Media / Avalon P.C / ICAA / Movistar+ / TVC ı
Fotografia: Alex Garcia ı Nacionalitat: Espanya ı Duració: 94 min ı Intèrprets: David Verdaguer, Maria
Rodríguez Soto, Albert Prat, Sergi Torrecilla...
Vir (30) y Lluís (32) hace solo un año que salen juntos, cuando descubren que están “embarazados”.
Durante 9 meses, seguiremos la aventura de esta
joven pareja barcelonesa, el giro enorme que dará
su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las
realidades que, durante su embarazo, crecen ante
ellos, intentando aprender a ser tres cuando ni siquiera habían tenido tiempo de aprender a ser dos.

Vir (30) i Lluís (32) fa només un any que ixen junts,
quan descobreixen que estan “embarassats”. Durant 9 mesos, seguirem l’aventura d’aquesta jove
parella barcelonina, el gir enorme que donarà la
seua vida, les pors, les alegries, les expectatives i
les realitats que, durant l’embaràs, creixen davant
d’ells, intentant aprendre a ser tres quan ni tan sols
havien tingut temps d’aprendre a ser dos.
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EN VALENCIÀ

PROGRAMACIÓ ESPECIAL
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DIJOUS
5 DE MARÇ
20.30 h

+18

ENTRADA LLIURE / SALA B
ORGANITZA: CINE CLUB LUIS BUÑUEL
COL·LABOREN: FILMOTECA ESPANYOLA, INSTITUT D’ESTUDIS
COMARCALS DEL BAIX VINALOPÓ I AJUNTAMENT D’ELX

VAYA LUNA
DE MIEL
Títol original: Vaya luna de miel ı Direcció: Jesús Franco ı Any: 1980 ı Nacionalitat: Espanya ı
Duració: 93 min | Intèrprets: Lina Romay, Emilio Álvarez, Max H. Boulois, Antonio Mayans...
Película que Jesús Franco rodó en Elche en 1979,
desconocida hasta hace poco, recuperada y restaurada recientemente por la Filmoteca Española, que
parte de una premisa típica de comedia romántica,
la luna de miel de un matrimonio disfuncional en un
lugar exótico, para convertirse en una historia que
se ciñe a los códigos del cine negro, plagada de
guiños cinéfilos al slapstick y la screwball comedy,
y que acaba como una película de aventuras atreviéndose con ocurrencias sobre los políticos de
aquel momento.

Pel·lícula que Jesús Franco va rodar a Elx en 1979,
desconeguda fins fa poc, recuperada i restaurada
recentment per la Filmoteca Espanyola, que parteix
d’una premissa típica de comèdia romàntica, la lluna
de mel d’un matrimoni disfuncional en un lloc exòtic,
per a convertir-se en una història que se cenyeix als
codis del cinema negre, farcida de picades d’ullet
cinèfils al slapstick i la screwball comedy, i que acaba com una pel·lícula d’aventures i s’atreveix amb
ocurrències sobre els polítics d’aquell moment.
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ESPECIALS

PROGRAMACIÓ
FILMOTECA

18 AL 22 DE MARÇ

14 I 15 DE MARÇ

2 AL 5 DE GENER

25 AL 29 DE MARÇ

21 I 22 DE MARÇ

8 AL 12 DE GENER

AMUNDSEN

CINEMA
INFANTIL

28 I 29 DE MARÇ

15 AL 19 DE GENER

11 I 12 DE GENER

BIKES

CINEMA
EN VALENCIÀ

22 AL 26 DE GENER

18 I 19 DE GENER

30 DE GENER

29 GEN. AL 2 DE FEBRER

25 I 26 DE GENER

27 DE FEBRER

5 AL 9 DE FEBRER

1 I 2 DE FEBRER

26 DE MARÇ

12 AL 16 DE FEBRER

8 I 9 DE FEBRER

EL REY LEÓN

PROJECCIONS
ESPECIALS

19 AL 23 DE FEBRER

15 I 16 DE FEBRER

5 DE MARÇ

26 FEB. A L’1 DE MARÇ

22 I 23 DE FEBRER

Continuarà...

4 AL 8 DE MARÇ

29 DE FEBRER I 1 DE MARÇ

11 AL 15 DE MARÇ

7 I 8 DE MARÇ

ESTE NIÑO NECESITA AIRE (...)

BLINDED BY THE LIGHT
MIENTRAS DURE LA GUERRA
DÍA DE LLUVIA EN (...)
SORRY WE MISSED YOU
VIVIR DOS VECES
JOKER

LA ODISEA DE LOS GILES
LA TRINCHERA INFINITA
BUENOS PRINCIPIOS

INTEMPERIE

LA GRAN MENTIRA

MIA Y EL LEÓN BLANCO
ALADDIN

HARVIE I EL MUSEU MÀGIC

EL PARQUE MÁGICO
AZAHAR

TOY STORY 4

DILILI EN PARIS

LA OVEJA SHAUN (...)
MISIÓN KATMANDÚ
JUGUETES GUARDIANES

LA BANDA

EL VIATGE DE MARTA
ELS DIES QUE VINDRAN

VAYA LUNA DE MIEL

> LES TAQUILLES OBRIRAN
30 MINUTS ABANS DE CADA SESSIÓ <

PREUS FILMOTECA
DE DIJOUS A DIUMENGE: 3 €
DIMECRES: 1,5 € ı Entrada gratuïta per a tercera edat* i estudiants**.
* Tercera Edat: haurà d’acreditar-se amb el Carnet de Pensionista o la Targeta Daurada de l’Ajuntament.
** Estudiants: hauran d’acreditar-se amb el carnet del corresponent centre educatiu.

FILMOTECA EN VO
Dijous a les 20.00 i a les 22.30 h: la pel·lícula de la filmoteca serà en VO subtitulada.
SESSIÓ BABY
Dijous 17.30 h: vine al cine amb el teu bebé.
PREUS CINEMA INFANTIL
Preu general 3 €
VENDA D’ENTRADES INSTANT TICKET - 902 444 300 I instanticket.es
> SUBVENCIONAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY <
WWW.ELX.ES
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www.uchceu.es

render.com.es

COL·LABORA:
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