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Drama criminal en torno al asesinato, en 1995, de Mau-
rizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda 
Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmu-
jer Patrizia Reggiani, conocida como “la viuda negra de 
Italia”. Adaptación del libro de Sara Gay Forden, publi-
cado en 2001, ‘The House of Gucci: A Sensational Story 
of Murder, Madness, Glamour, and Greed’

Drama criminal al voltant de l’assassinat, en 1995, 
de Maurizio Gucci, net del fundador de l’imperi de 
la moda Gucci, que aparegué assassinat per ordre 
de la seua exdona Patrizia Reggiani, coneguda com 
“la viuda negra d’Itàlia”. Adaptació del llibre de Sara 
Gay Forden, publicat en 2001, The House of Gucci: 
A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, 
and Greed.

Títol original: House of Gucci  ı  Direcció: Ridley Scott  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units  ı  
Duració: 157 min  ı  Intèrprets: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto...

LA CASA 
GUCCI

DEL DIMECRES 6 
AL DIUMENGE 10 D’ABRIL    
17.30 h ı 20.30 h  
Sala A

F I L M O T E C A

+ 1 2

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.



5Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 

F I L M O T E C A

+7

En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de 
Mallorca, Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), 
dos hermanas que fueron separadas en su adoles-
cencia, se encuentran de nuevo para vender una 
panadería que han heredado de una misteriosa 
mujer a la que creen no conocer. Las hermanas 
son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna 
apenas ha salido de la isla y sigue casada con un 
hombre al que ya no ama.

A Valldemossa, un xicotet poble de l’interior de Ma-
llorca, Anna (Eva Martín) i Marina (Elia Galera), dues 
germanes que foren separades en la seua adoles-
cència, es troben de nou per a vendre un forn que 
han heretat d’una misteriosa dona a la qual creuen 
no conéixer. Les germanes són dues dones amb 
vides molt diferents. Anna a penes ha eixit de l’illa 
i continua casada amb un home a qui ja no ama.

Títol original: Pan de limón con semillas de amapola  ı  Direcció: Benito Zambrano  ı  Any: 2021  ı  
Nacionalitat: Espanya  ı  Duració: 121 min  ı  Intèrprets: Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu 
Marini, Tommy Schlesser...

PAN DE LIMÓN 
CON SEMILLAS DE 
AMAPOLA

DEL DIMECRES 13 
AL DIUMENGE 17 D’ABRIL      
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h 
15 abril: Tancat
Sala A
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Los adolescentes Tony y María, a pesar de tener 
afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets 
y los Sharks, se enamoran en la ciudad de Nueva 
York en la década de los 50. Nueva versión del le-
gendario musical ‘West Side Story’, a su vez adap-
tación de una famosa obra de teatro de Broadway, 
que modernizaba la historia de ‘Romeo y Julieta’, de 
Shakespeare.

Els adolescents Tony i María, a pesar de tenir afi-
liacions amb colles de carrer rivals, els Jets i els 
Sharks, s’enamoren en la ciutat de Nova York en 
la dècada dels 50. Nova versió del llegendari musi-
cal West Side Story, alhora adaptació d’una famosa 
obra de teatre de Broadway que modernitzava la 
història de Romeu i Julieta, de Shakespeare.

Títol original: West Side Story ı  Direcció: Steven Spielberg  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units  ı  
Duració: 156 min  ı  Intèrprets: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno...

WEST SIDE 
STORY 

DEL DIMECRES 20 
AL DIUMENGE 24 D’ABRIL    
17.30 h ı 20.30 h  
Sala A

F I L M O T E C A

+7

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.



7 F I L M O T E C A

+7

¿Qué pasó a bordo del vuelo Dubai-París antes de 
que se estrellara en los Alpes? Mathieu Vasseu, un 
técnico de la BEA, la autoridad responsable de las 
investigaciones de seguridad en la aviación civil, es 
el investigador jefe en este desastre aéreo sin pre-
cedentes. ¿Error del piloto? ¿Fallo técnico? ¿Acto 
terrorista?

Què passà a bord del vol Dubai-París abans que 
s’estavellara als Alps? Mathieu Vasseu, un tècnic de 
la BEA, l’autoritat responsable de les investigacions 
de seguretat en l’aviació civil, és l’investigador cap 
en aquest desastre aeri sense precedents. Error 
del pilot? Fallada tècnica? Acte terrorista?

Títol original: Boîte noire  ı  Direcció: Yann Gozlan  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: França   ı  Duració: 129 
min  ı  Intèrprets: Pierre Niney, André Dussollier, Lou de Laâge, Sébastien Pouderoux...

BLACK BOX

DEL DIMECRES 27 D’ABRIL 
AL DIUMENGE 1 DE MAIG      
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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Drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del 
Norte de finales de los años 60. Sigue al peque-
ño Buddy mientras crece en un ambiente de lucha 
obrera, cambios culturales, odio interreligioso y 
violencia sectaria. Buddy sueña con un futuro que 
le aleje de los problemas, pero, mientras tanto, en-
cuentra consuelo en su pasión por el cine, en la 
niña que le gusta de su clase, y en sus carismáticos 
padres y abuelos.

Drama ambientat en la tumultuosa Irlanda del 
Nord de finals dels anys 60. Segueix el petit Buddy 
mentre creix en un ambient de lluita obrera, can-
vis culturals, odi interreligiós i violència sectària. 
Buddy somnia amb un futur que l’allunye dels pro-
blemes, però, mentrestant, troba consol en la seua 
passió pel cine, en la xiqueta que li agrada de la 
seua classe, i en els seus carismàtics pares i avis.

Títol original: Belfast  ı  Direcció: Kenneth Branagh  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Regne Unit  ı  Duració: 
98 min ı  Intèrprets: Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Lewis McAskie, Lara 
McDonnell...

BELFAST

DEL DIMECRES 4 
AL DIUMENGE 8 DE MAIG    
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

F I L M O T E C A

+ 1 2

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.



9 F I L M O T E C A

+ 1 6

Julio está muerto. Es una noticia terrible para OVNI 
Levante, la asociación de aficionados a la ufología 
que él dirigió. La muerte le golpea con especial 
fuerza a uno de sus miembros, José Manuel. Julio y 
él tenían un proyecto común de vital importancia. 
Ahora deberá continuar solo como único conoce-
dor del secreto cósmico que puede alterar el por-
venir humano. Mientras tanto, en España se busca 
a una niña que desapareció hace semanas.

Julio està mort. És una notícia terrible per a OVNI 
Levante, l’associació d’aficionats a la ufologia que 
ell dirigí. La mort colpeja amb especial força a un 
dels seus membres, José Manuel. Julio i ell tenien 
un projecte comú de vital importància. Ara, haurà 
de continuar sol com a únic coneixedor del secret 
còsmic que pot alterar l’avenir humà. Mentrestant, 
a Espanya es busca una xiqueta que desaparegué 
fa setmanes.

Títol original: Espiritu Sagrado  ı  Direcció: Chema García Ibarra  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Espanya  ı    
Duració: 97 min  ı  Intèrprets: Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde, Rocío Ibáñez…

ESPÍRITU 
SAGRADO 

DEL DIMECRES 11 
AL DIUMENGE 15 DE MAIG      
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A 
12 maig - 20.00 h: Presentació i col·loqui a 
càrrec del director
Col·labora: Cineclub Luis Buñuel

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de 
cómo se conocen, pasan el tiempo juntos y acaban 
enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973.

És la història d’Alana Kane i Gary Valentine, de com 
es coneixen, passen el temps junts i acaben ena-
morant-se a San Fernando valley en 1973.

Títol original: Licorice Pizza ı  Direcció: Paul Thomas Anderson  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units  
ı  Duració: 133 min ı Intèrprets: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Ben 
Safdie…

LICORICE 
PIZZA

DEL DIMECRES 18 
AL DIUMENGE 22 DE MAIG    
17.30 h ı 20.30 h  
Sala A

F I L M O T E C A

+ 1 2

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.



11 F I L M O T E C A

+ 1 2

Ambientada en el siglo XIX. Lucien, un joven fran-
cés, sueña con forjar su destino como poeta. Para 
ello abandona su lugar natal y se muda a París con 
la ayuda de su mecenas... Adaptación de la novela 
de Honoré de Balzac, “Les illusions perdues”.

Ambientada en el segle XIX. Lucien, un jove francés, 
somnia a forjar el seu destí com a poeta. Per a això, 
abandona la seua llar natal i es muda a París amb 
l’ajuda del seu mecenes... Adaptació de la novel·la 
d’Honoré de Balzac, Les illusions perdues.

Títol original: Illusions perdues  ı  Direcció: Xavier Giannoli  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: França  Duració: 
149 min ı  Intèrprets: Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, 
Jeanne Balibar…

LAS ILUSIONES 
PERDIDAS

DEL DIMECRES 25 
AL DIUMENGE 29 DE MAIG      
17.30 h ı 20.30 h
Sala A

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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Ruby (Emilia Jones) es el único miembro oyente de 
una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por 
la mañana con sus padres y su hermano en Glou-
cester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando 
de mantener a flote el negocio pesquero familiar. 
Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide 
probar suerte en el coro de su instituto, donde no 
sólo descubre una latente pasión por el canto, sino 
también una fuerte atracción física por el chico 
con el que debe realizar un dueto.

Ruby (Emilia Jones) és l’únic membre oient d’una 
família de sords. Als 17 anys, treballa de matí amb 
els seus pares i son germà a Gloucester, Massa-
chusetts, abans d’anar a classe, tractant de re-
dreçar el negoci pesquer familiar. Àvida de trobar 
noves aficiones, Ruby decideix provar sort en el cor 
del seu institut, on no només descobreix una latent 
passió pel cant, sinó també una forta atracció fí-
sica pel xicon amb el qual ha de realitzar un duet.

Títol original: Coda ı  Direcció: Sian Heder  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units   ı  Duració: 111 min 
Intèrprets: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo…

CODA: LOS 
SONIDOS DEL 
SILENCIO

DEL DIMECRES 1 
AL DIUMENGE 5 DE JUNY    
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

F I L M O T E C A

+ 1 2

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.



13 F I L M O T E C A

+ 1 2

En París, una pareja de orígenes judíos decide ven-
der un sótano insalubre en el edificio donde viven. 
Un hombre normal y corriente, el señor Fonzic 
(François Cluzet), aparece para comprarlo. Hasta 
aquí nada inusual, pero el hombre, que resulta ser 
un negacionista del holocausto nazi, se muda al 
sótano y lo convierte en su residencia permanente. 
La pareja, intenta desesperadamente cancelar la 
venta, sin éxito. Poco a poco, su presencia cambia-
rá la vida de la pareja.

A París, una parella d’orígens jueus decideix vendre 
un soterrani insalubre en l’edifici on viuen. Un home 
normal i corrent, el senyor Fonzic (François Cluzet), 
apareix per a comprar-lo. Fins ací res inusual, però 
l’home, que resulta ser un negacionista de l’holo-
caust nazi, es trasllada al soterrani i el converteix 
en la seua residència permanent. La parella intenta 
desesperadament cancel·lar la venda sense èxit. A 
poc a poc, la seua presència canviarà la vida de la 
parella.

Títol original: L’homme de la cave  ı  Direcció: Philippe Le Guay  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: França  
ı    Duració: 114 min ı  Intèrprets: François Cluzet, Bérénice Bejo, Jérémie Rénier, Martine Chevallier, Jack 
Claudany, Antoine Levannier…

EL HOMBRE DEL 
SÓTANO

DEL DIMECRES 8 
AL DIUMENGE 12 DE JUNY      
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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30 de marzo de 1924, Beechwood (Inglaterra). El ma-
trimonio Niven (Olivia Colman & Colin Firth) perte-
neciente a la aristocracia inglesa y que ha perdido 
a sus hijos en la guerra, se prepara para celebrar 
el Día de la Madre y el compromiso de Paul (Josh 
O’Connor), el hijo de sus vecinos, con Emma Hobday 
(Caroline Harker). Los Niven han dado el día libre a 
su criada, Jane Fairchild (Odessa Young), huérfana 
de nacimiento y, durante siete años, amante de 
Paul. Con la casa vacía, Paul y Jane se encontrarán 
por primera vez en el dormitorio de Paul.

30 de març de 1924, Beechwood (Anglaterra). El 
matrimoni Niven (Olivia Colman & Colin Firth) per-
tanyent a l’aristocràcia anglesa i que ha perdut els 
seus fills en la guerra, es prepara per a celebrar el 
Dia de la Mare i el compromís de Paul (Josh O’Con-
nor), el fill dels veïns, amb Emma Hobday (Caroline 
Harker). Els Niven han donat el dia lliure a la criada, 
Jane Fairchild (Odessa Young), òrfena de naixement 
i, durant set anys, amant de Paul. Amb la casa bui-
da, Paul i Jane es trobaran per primera vegada en 
el dormitori de Paul.

Títol original: Mothering Sunday ı  Direcció: Eva Husson  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Regne Unit   ı  
Duració: 110 min ı Intèrprets: Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia Colman, Glenda Jackson, 
Sope Dirisu, Alfredo Tavares…

PRIMAVERA EN 
BEECHWOOD

DEL DIMECRES 15 
AL DIUMENGE 19 DE JUNY    
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

F I L M O T E C A

+ 1 2

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.



15 F I L M O T E C A

+7

John, un limpiador de ventanas de 34 años, dedica 
su vida a criar a su hijo Michael, un niño de cuatro 
años a quien su madre abandonó justo después de 
nacer. Ambos llevan una vida simple, elaborada a 
través de rituales diarios, en una relación de amor 
sin fisuras. Por desgracia, a John sólo le quedan 
unos cuantos meses de vida. Dado que no tiene 
familia, decide invertir los días que le quedan en 
buscar una nueva familia que adopte a Michael con 
el fin de salvar a su hijo de descubrir la terrible 
realidad de la vida.

John, un netejador de finestres de 34 anys, dedi-
ca la seua vida a criar son fill Michael, un xiquet 
de 4 anys a qui sa mare abandonà just després de 
nàixer. Ambdós porten una vida simple, elaborada a 
través de rituals diaris, en una relació d’amor sense 
fissures. Per desgràcia, a John solament li queden 
uns pocs mesos de vida. Atés que no té família, de-
cideix invertir els dies que li queden a buscar una 
nova família que adopte Michael per tal de salvar 
son fill de descobrir la terrible realitat de la vida.

Títol original: Nowhere Special  ı  Direcció: Uberto Pasolini  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Regne Unit  
Duració: 96 min ı  Intèrprets: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins, Chris Corrigan, Valene Kane, 
Louise Mathews, Keith McErlean, Eddie Mohan, Rhoda Ofori-Attah...

CERCA DE TI

DEL DIMECRES 22 
AL DIUMENGE 26 DE JUNY      
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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Francia, 1789, justo antes de la Revolución France-
sa. Con la ayuda de una mujer inesperada, un chef 
que ha sido despedido por su jefe encuentra el va-
lor para abrir un restaurante por sí solo.

França, 1789, just abans de la Revolució Francesa. 
Amb l’ajuda d’una dona inesperada, un xef que ha 
sigut acomiadat pel seu cap, troba el valor per a 
obrir un restaurant per si mateix.

Títol original: Délicieux ı  Direcció: Eric Besnard  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: França   ı  Duració: 112 
min ı Intèrprets: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquedec, Christian 
Bouillette...

DELICIOSO  

DEL DIMECRES 29 DE JUNY  
AL DIUMENGE 3 DE JULIOL    
17.30 h ı 20.00 h ı 22.30 h
Sala A

F I L M O T E C A

+7

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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A B R I L  ı  J U N Y  2 0 2 2

P R O G R A M A C I Ó  I N F A N T I L
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Un joven dragón plateado se une a un espíritu de la 
montaña y a un niño huérfano en una aventura en 
el Himalaya para encontrar la entrada a los cielos.

Un jove drac platejat s’uneix a un esperit de la 
muntanya i a un xicotet orfe en una aventura a 
l’Himàlaia per a trobar l’entrada als cels.

Títol original: Dragon Rider ı  Direcció: Tomer Eshed  ı  Any: 2020  ı  Nacionalitat: Alemanya   ı  Duració: 
100 min ı Intèrprets: Animació

EL JINETE DEL 
DRAGÓN  

DEL DISSABTE 9  
AL DIUMENGE 10 D’ABRIL    
17.30 h
Sala B

I N F A N T I L

T P

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 



20I N F A N T I L

+7

Cuando Emily Elizabeth conoce a un rescatador 
mágico de animales que le regala un pequeño 
cachorro rojo, nunca se hubiera imaginado que al 
despertarse se encontraría un sabueso gigante de 
tres metros en su pequeño apartamento de Nueva 
York. Mientras su madre soltera (Sienna Guillory) se 
encuentra de viaje de negocios, Emily y su divertido 
pero impulsivo tío Casey (Jack Whitehall) se embar-
can en una gran aventura.

Quan Emily Elizabeth coneix un rescatador màgic 
d’animals que li regala un xicotet cadell roig, mai 
s’hauria imaginat que en despertar-se es trobaria 
un gos gegant de tres metres en el seu xicotet 
apartament de Nova York. Mentre sa mare soltera 
(Sienna Guillory) està de viatge de negocis, Emily i 
el seu divertit però impulsiu oncle Casey (Jack Whi-
tehall) s’embarquen en una gran aventura.

Títol original: Clifford, The Big Red Dog  ı  Direcció: Walt Becker ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units  
Duració: 97 min ı  Intèrprets: Animació. Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang

CLIFFORD, EL 
GRAN PERRO ROJO

DEL DISSABTE 16 
AL DIUMENGE 17 D’ABRIL      
17.30 h 
Sala B

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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Las cosas se tuercen cuando Barney, un alumno de 
secundaria con pocos amigos, recibe un dispositi-
vo conectado digitalmente, pero con fallos en su 
funcionamiento, que se supone que ha de ser su 
“mejor amigo listo para funcionar”. En esta histo-
ria de animación, llena de acción, y ambientada en 
la época de las redes sociales, un niño y su robot 
descubrirán el maravilloso caos que supone una 
verdadera amistad.

Les coses es torcen quan Barney, un alumne de 
secundària amb pocs amics, rep un dispositiu 
connectat digitalment, però amb errors en el seu 
funcionament, que se suposa que ha de ser el seu 
“millor amic, preparat per a funcionar”. En aquesta 
història d’animació, plena d’acció, i ambientada en 
l’època de les xarxes socials, un xiquet i el seu ro-
bot descobriran el meravellós caos que suposa una 
verdadera amistat.

Títol original: Ron’s Gone Wrong ı  Direcció: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: 
Regne Unit   ı  Duració: 106 min ı Intèrprets: Animació

RON DA 
ERROR

DEL DISSABTE 23  
AL DIUMENGE 24 D’ABRIL    
17.30 h
Sala B

I N F A N T I L

+7

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 



22F I L M O T E C A

T P

Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la es-
trella del rock Clay Calloway para que se una a ellos 
en el estreno de un nuevo espectáculo.

Buster Moon i els seus amics han de persuadir l’es-
trella del rock, Clay Calloway, perquè s’unisca a ells 
en l’estrena d’un nou espectacle.

Títol original: Sing 2  ı  Direcció: Garth Jenningsı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Estats Units  Duració: 110 
min ı  Intèrprets: Animació. Veus: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron 
Egerton, Bono, Bobby Cannavale...

¡CANTA 2! 

DEL DISSABTE 30 D’ABRIL 
AL DIUMENGE 1 DE MAIG      
17.30 h 
Sala B

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los 
Madrigal, que viven escondidos en las montañas de 
Colombia, en una casa mágica situada en un encla-
ve maravilloso llamado Encanto. La magia de En-
canto ha dotado a todos los niños de la familia un 
don único, desde la súperfuerza hasta el poder de 
curar... Pero se olvidó de un miembro de la familia: 
Mirabel. Cuando ésta descubre que la magia que 
rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la 
única Madrigal normal, podría ser la última espe-
ranza de su extraordinaria familia.

Conta la història d’una família extraordinària, els 
Madrigal, que viuen amagats en les muntanyes de 
Colòmbia, en una casa màgica situada en un indret 
meravellós anomenat Encanto. La màgia d’Encanto 
ha dotat tots els xiquets de la família amb un do 
únic, des de la superforça fins al poder de curar... 
Però s’oblidà d’un membre de la família: Mirabel. 
Quan aquesta descobreix que la màgia que envol-
ta Encanto està en perill, decideix que ella, l’única 
Madrigal normal, podria ser l’última esperança de 
la seua extraordinària família.

Títol original: Encanto ı  Direcció: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith  ı  Any: 2021  ı  
Nacionalitat: Estats Units   ı  Duració: 99 min ı Intèrprets: Animació

ENCANTO

DEL DISSABTE 7  
AL DIUMENGE 8 DE MAIG   
17.30 h
Sala B

F I L M O T E C A

T P

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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T P

Valentina sueña con ser trapecista y cree que por 
ser Down no podrá conseguirlo, pero su abuela, 
compañera de juegos, aprendizajes y canciones, le 
asegura que, si las orugas consiguen convertirse 
en mariposas, nada es imposible. Y que nunca de-
bemos perder la ilusión ni las ganas de aprender, 
las mismas que ella pone, aún a su edad, en su afán 
de convertirse en directora de orquesta.

Valentina somnia a ser trapezista i creu que per ser 
Down no podrà aconseguir-ho, però la seua àvia, 
companya de jocs, aprenentatges i cançons, li as-
segura que si les erugues aconsegueixen conver-
tir-se en papallones, res és impossible. I que mai 
hem de perdre la il·lusió ni les ganes d’aprendre, 
les mateixes que ella posa, encara a la seua edat, 
en l’afany de convertir-se en directora d’orquestra.

Títol original: Valentina  ı  Direcció: Chelo Loureiro  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Espanya   ı   Duració: 70 
min ı  Intèrprets: Animació

VALENTINA

DEL DISSABTE 14 
AL DIUMENGE 15 DE MAIG      
17.30 h 
Sala B

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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La pequeña Ainbo vive en lo más profundo de la 
selva amazónica. Tras perder a su madre y pelear-
se con los adultos de su aldea, esta joven arquera 
emprende un viaje para salvar a su pueblo del po-
der destructor del hombre blanco. La acompañan 
sus dos guías espirituales, un avispado armadillo y 
un campechano tapir.

La petita Ainbo viu en la zona més profunda de la 
selva amazònica. Després de perdre sa mare i ba-
rallar-se amb els adults de la seua aldea, aques-
ta jove arquera emprén un viatge per a salvar el 
seu poble del poder destructor de l’home blanc. 
L’acompanyen els seus dos guies espirituals, un ar-
madillo espavilat i un tapir bonàs.

Títol original: Ainbo: Spirit of the Amazon ı  Direcció: Jose Zelada, Richard Claus  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: 
Perú   ı  Duració: 84 min ı Intèrprets: Animació

AINBO, LA 
GUERRERA DEL 
AMAZONAS

DEL DISSABTE 21  
AL DIUMENGE 22 DE MAIG   
17.30 h
Sala B

I N F A N T I L

+7

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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+ 6 

Jonna ha vivido en el orfanato toda su vida. Un día 
llega una gorila y la adopta. A Jonna le lleva algo 
de tiempo acostumbrarse a su nueva madre, pero, 
cuando las cosas empezaban a ir bien, las autori-
dades locales amenazan su existencia.

Jonna ha viscut en l’orfenat tota sa vida. Un dia, 
arriba una goril·la i l’adopta. A Jonna li costa un 
temps acostumar-se a la seua nova mare, però 
quan les coses comencen a anar bé, les autoritats 
locals amenacen la seua existència.

Títol original: Apstjärnanaka  ı  Direcció: Linda Hambäck   ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: Suècia  ı  Duració: 
75 min ı  Intèrprets: Animació 

LA ESTRELLA DE 
LOS SIMIOS

DEL DISSABTE 28 
AL DIUMENGE 29 DE MAIG      
17.30 h 
Sala B

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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A B R I L  ı  J U N Y  2 0 2 2

C I N E  E N  V A L E N C I À
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El abuelo ha dejado de hablar, pero nadie de la ex-
tensa familia Solé sabe por qué. Como cada verano, 
en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cata-
luña, la familia cultiva una gran extensión de melo-
cotoneros. Después de ochenta años cultivando la 
misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar 
juntos su última cosecha.

L’avi ha deixat de parlar, però ningú de l’extensa fa-
mília Solé sap per què. Com cada estiu, a Alcarràs, 
una xicoteta localitat rural de Catalunya, la família 
cultiva una gran extensió de bresquilleres. Després 
de huitanta anys cultivant la mateixa terra, la fa-
mília Solé es reuneix per a realitzar junts la seua 
última collita.

Títol original: Alcarràs ı  Direcció: Carla Simón  ı  Any: 2022  ı  Nacionalitat: Espanya  
Duració: 120 min  ı  Intèrprets: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou…

ALCARRÀS

DIJOUS 26 DE MAIG    
20.00 h ı 22.30 h
Sala B
Entrada lliure
Col·labora UMH

E N  V A L E N C I ÀConsulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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A B R I L  ı  J U N Y  2 0 2 2

P R O J E C C I O N S  E S P E C I A L S
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+ 1 2

Documental que se aproxima al Niño de Elche, el 
músico español más controvertido de los últimos 
años, desde una perspectiva caleidoscópica que 
abarca desde su esfera más íntima y familiar a las 
múltiples reverberaciones de su universo poético. 
Un retrato con personalidad estética propia que 
integra además un fecundo diálogo colectivo en 
torno a esa genealogía artística profundamente 
española surgida de la dialéctica entre ortodoxia y 
vanguardia, entre tradición y subversión.

Documental que s’aproxima al Niño de Elche, el 
músic espanyol més controvertit dels últims anys, 
des d’una perspectiva calidoscòpica que abasta 
des de la seua esfera més íntima i familiar a les 
múltiples reverberacions del seu univers poètic. 
Un retrat amb personalitat estètica pròpia que 
integra, a més, un fecund diàleg col·lectiu al vol-
tant d’aquesta genealogia artística profundament 
espanyola sorgida de la dialèctica entre ortodòxia i 
avantguarda, entre tradició i subversió.

Títol original: Canto Cósmico. Niño De Elche  ı  Direcció: Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya  ı  Any: 2022  
ı  Nacionalitat: Espanya  Duració: 93 min  ı  Intèrprets: Documental, intervencions d’El Niño de Elche, 
Paqui Molina, Aladino Contreras, Pedro G. Romero...

CANTO CÓSMICO. 
NIÑO DE ELCHE

DIJOUS 5 DE MAIG  
20.00 h
Sala B
Entrada Lliure

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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+ 1 6

La caja vacía es un documental que recoge un 
caso concreto de sustracción de bebés. Un caso 
que sirve como hilo conductor para adentrarse en 
una trama de corrupción delictiva, que tiene sus 
orígenes en el franquismo y que llega a extenderse 
hasta los primeros años de la democracia.
 
El documental recoge el caso de la ilicitana María 
José Picó que busca a su hermana melliza, que fue 
sustraída a su madre en el hospital de Alicante en 
1962.

La caja vacía és un documental que recull un cas 
concret de sostracció de bebés. Un cas que serveix 
com a fil conductor per a endinsar-se en una tra-
ma de corrupció delictiva, que té els seus orígens 
en el franquisme i que arriba a estendre’s fins als 
primers anys de la democràcia.

El documental recull el cas de la il·licitana María 
José Picó que busca sa germana bessona, que fou 
sostreta a sa mare en l’hospital d’Alacant en 1962.

Títol original: La caja vacía  ı  Direcció: Xavier Falcó  ı  Any: 2016  ı  Nacionalitat: Espanya   ı   Intèrprets: 
María José Picó, Paquita Robles, Soledad Luque, Esther López, Daniel Canales... 

LA CAJA VACÍA

DIJOUS 12 DE MAIG  
20.00 h 
Sala B
Entrada Lliure
Projecció amb col·loqui en acabar

Consulta en las últimas páginas las normas 
para disfrutar del cine con seguridad. 
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Thomas Anderson es un brillante programador de 
una respetable compañía de software. Pero fuera 
del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una 
misteriosa visita y es convocado por el movimien-
to de resistencia liderado por Morfeo, que lucha 
contra la dominación de los seres humanos por 
las máquinas. Morfeo le ofrece dos pastillas de di-
ferentes colores: con una continuará en la ilusión, 
con la otra descubrirá la verdad.

Thomas Anderson és un brillant programador d’una 
respectable companyia de programari. Però fora 
de la feina és Neo, un hacker que un dia rep una 
misteriosa visita i és convocat pel moviment de 
resistència liderat per Morfeo, que lluita contra la 
dominació dels éssers humans per les màquines. 
Morfeo li ofereix dues pastilles de diferents colors: 
amb una continuarà en la il·lusió, amb l’altra desco-
brirà la veritat.

Títol original: The Matrix ı  Direcció: Lilly Wachowski, Lana Wachowski  ı  Any: 2021  ı  Nacionalitat: 
Estats Units   ı  Duració: 131 min ı Intèrprets: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe 
Pantoliano, Hugo Weaving, Marcus Chong, Gloria Foster, Matt Doran, Belinda McClory, Julian Arahanga…

MATRIX

DIJOUS 19 DE MAIG  
19.00 h
Sala B
Entrada lliure
Col·labora UNED-ELX

E S P E C I A L S

+ 1 8

Consulteu les normes de prevenció COVID19 en les 
últimes pàgines d’aquest programa.
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DE L’1 AL 5 DE JUNY
CODA

DEL 30 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
¡CANTA 2!  

DEL 20 AL 24 D’ABRIL
WEST SIDE STORY

DE L’ 11 AL 15 DE MAIG
ESPÍRITU SAGRADO 

DEL 9 AL 10 D’ABRIL
EL JINETE DEL DRAGÓN

DIJOUS 26 DE MAIG
ALCARRÀS

DEL 6 AL 10 D’ABRIL
LA CASA GUCCI

DEL 8 AL 12 DE JUNY
EL HOMBRE DEL SÓTANO

DEL 7 AL 8 DE MAIG
ENCANTO

DEL 27 D’ABRIL A L’1 DE MAIG  
BLACK BOX 

DEL 29 AL 3 DE JULIOL 
DELICIOSO  

DEL 28 AL 29 DE MAIG 
LA ESTRELLA DE LOS SIMIOS

DEL 18 AL 22 DE MAIG
LICORICE PIZZA

DEL 16 AL 17 D’ABRIL
CLIFFORD, EL GRAN PERRO...

DIJOUS 19 DE MAIG
MATRIX

DEL 25 AL 29 DE MAIG
LAS ILUSIONES PERDIDAS

DEL 23 AL 24 D’ABRIL
RON DA ERROR

DEL 13 AL 17 D’ABRIL
PAN DE LIMÓN CON SEM...

DEL 15 AL 19 DE JUNY
PRIMAVERA EN BEECHWOOD

DEL 14 AL 15 DE MAIG
VALENTINA

DEL 4 AL 8 DE MAIG
BELFAST

DEL 22 AL 26 DE JUNY
CERCA DE TI

DEL 21 AL 22 DE MAIG
AINBO, LA GUERRERA DEL...

CINEMA INFANTIL

FILMOTECA

VALENCIÀ

PROJECCIONS ESPECIALS

PROGRAMACIÓ

DIJOUS 5 DE MAIG
CANTO CÓSMICO. NIÑO DE...

DIJOUS 12 DE MAIG
LA CAJA VACÍA
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INFO&VENDA D’ENTRADES

PREUS FILMOTECA

ENTRADA GENERAL - 3 €

DIMECRES DIA DE L’ESPECTADOR - 1,50 €

DIMECRES - Entrada gratuïta amb la Targeta Daurada de l’Ajuntament.

DIJOUS  - Entrada gratuïta per a estudiants de Secundària, Batxiller i Universitats d’Elx menors de 
30 anys* 

* El estudiants hauran d’acreditar-se amb el carnet del corresponent centre educatiu.

V. O. SUBT - Dijous als passes 20.00 h i 22.30 h: la pel·lícula de la filmoteca serà en VOS. 

VENDA D’ENTRADES INSTANT TICKET - 902 444 300   I   instanticket.es

LES TAQUILLES OBRIRAN 30 MINUTS ABANS DE CADA SESSIÓ.

SUBVENCIONAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFIA RICARDO MUÑOZ SUAY  ı  WWW.ELX.ES
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MESURES / MEDIDAS COVID19

USO DE MASCARILLA
EN TODO MOMENTO.

ÚS DE MASQUERETA EN 
TOT MOMENT.

NO SE PODRÁ ENTRAR 
FUERA DE HORA.

NO ES PODRÀ ENTRAR 
FORA D’HORA.

PAGO CON TARJETA 
RECOMENDADO.

PAGAMENT AMG     
TARGETA RECOMANAT.

NO ENTRAR COMIDA 
NI BEBIDA.

NO ENTREU MENJAR  
NI BEGUDA.

Per a garantir la seguretat dels nostres espectadors 

i empleats, posem en pràctica una sèrie de mesures 

dirigides a evitar contagis.

Para garantizar la seguridad de nuestros 

espectadores y empleados, ponemos en práctica 

una serie de medidas dirigidas a evitar contagios.
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