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Llegaron de noche +12

A El Salvador es viu l’horror de la guerra civil. El 16 
de novembre de 1989, enmig del conflicte armat, un 
grup d’homes entra a les instal·lacions de la Univer-
sitat Catòlica i assassina brutalment sis sacerdots 
jesuïtes espanyols i dues dones a sang freda. Qui 
són els responsables d’aquesta matança?

Direcció: Imanol Uribe (Espanya i Colòmbia, 2022) 107 min

[VOE]

dijous
19.30 h

INAUGURACIÓ  
dijous - 19.30 h

El año de la furia +16

En el convuls Montevideo de 1972, mentre el país 
s’estimba irremissiblement cap al precipici de la dic-
tadura, Diego i Leonardo, dos guionistes d’un cone-
gut programa d’humor de televisió, lluiten per mante-
nir la seva integritat davant les pressions dels seus 
superiors perquè rebaixin el to de les seves morda-
ces sàtires polítiques i evitin ofendre els alts militars 
que s’estan apoderant del control del país...

Direcció: Rafael Russo (Espanya, Uruguai, 2020) 101 min
[VOE]

dissabte
19.50 h  

dilluns
17.00 h

Bacurau

Ámame / Errante corazón PQ

Pel·lícula que explica la història d’en Santiago, un home tren-
cat emocionalment, que sembla no tenir cap mena de suport 
i està totalment a la deriva en la seva vida personal. Al cos-
tat de la Laila, la seva filla adolescent, viurà el que sembla 
un demencial estiu a l’Argentina i al Brasil, però acaba sent 
un punt d’inflexió en la relació i les vides de tots dos. És la 
història de l’emancipació d’una filla del seu pare i, alhora, la 
d’un home que, desesperadament, només busca estimar i 
ser estimat.

Direcció: Leonardo Brzezicki (Argentina, Brasil..., 2021)
112 min

[VOE]

+18

Ambientada en un futur proper, Bacurau, un poblet 
brasiler, lamenta la pèrdua de la seva matriarca, Car-
melita. La Teresa, que torna al poble per assistir al 
funeral de la seva àvia, s’adona que Bacurau està en 
una situació límit: les comoditats bàsiques són es-
casses, el subministrament d’aigua potable està blo-
quejat i no hi ha cobertura. Els habitants de la zona 
s’adonen que el govern ha abandonat completament 
el poblet i l’ha esborrat del mapa, per la qual cosa 
començaran a preparar una resistència...

 [VOSE]
Direcció: Kleber Mendonça Filho (Brasil i França, 2019)

131 minJuliano Dornelles
diumenge
16.45 h

dilluns
21.00 h

diumenge
19.15 h

dilluns
19.00 h

La cordillera de los sueños +12

Patricio Guzmán va deixar Xile fa més de quaranta anys 
quan la dictadura militar va reemplaçar el Front Popular, 
però no va deixar de pensar en un país, una cultura, un 
espai geogràfic que mai va oblidar. Després de filmar “el 
nord” a Nostalgia de la luz i “el sud” a El botón de nácar, 
ara Guzmán filma el que ell anomena “la immensa columna 
vertebral que revela la història passada i recent de Xile”. La 
cordillera de los sueños és una investigació històrica, un 
assaig cinematogràfic i una introspecció íntima i col·lectiva 
sobre Xile.

Direcció: Patricio Guzmán (Xile, 2019) 84 min

[VOE]

Un cielo tan turbio +12

A l’ombra de monumentals refineries que emergeixen com 
temples cromats, Un cielo tan turbio viatja per diversos 
paisatges fronterers de Veneçuela, el primer petroestat, 
avui copejat per la pitjor crisi política i humanitària que 
Sud-amèrica ha viscut al segle XXI. Sota cels que augu-
ren tempesta, somnolents militars aguaiten al mig del mar 
Carib, migrants vaguen per lúgubres pobles fronterers en-
tre Veneçuela i Brasil, i contrabandistes esgoten els últims 
barrils de gasolina creuant clandestinament pels senders de 
l’hostil desert Guajiro.

Direcció: Álvaro Fernández-Pulpeiro (Colòmbia..., 2021)
82 min

[VOE]

Invasión PQ

Un documental que aprofundeix en els successos 
que van tenir lloc el 1989 a Panamà, amb la invasió 
del país per part de l’exèrcit americà per capturar el 
general Manuel Antonio Noriega, acusat per delic-
tes de narcotràfic. Un relat construït a partir de la 
memòria col·lectiva de les persones que van viure 
aquell moment de la història, i que aprofundeix en 
els mecanismes que tenen els humans per recordar 
i transformar el passat.

Direcció: Abner Benaim (Panamà i Argentina, 2014)
94 min

[VOE]

El Rezador +12

Un estafador barrut utilitza una nena a qui, segons 
diuen, se li apareix la Mare de Déu i que molts con-
sideren miraculosa, per treure diners amb el seu do. 
Amb els pares de la nena, muntaran un negoci tan 
gran i lucratiu que inevitablement se’ls escaparà de 
les mans. 
Història de suspens i fanatisme, en una ciutat on la fe 
professa es barreja bé amb la corrupció i el frau. 

Direcció: Tito Jara H. (Equador, Espanya..., 2021) 96 min

[VOE]

Planta permanente +7

La Lila i la Marcela són dues velles amigues que tre-
ballen com a personal de neteja en un edifici minis-
terial i en secret regenten un menjador clandestí dins 
de l’edifici. Quan una nova autoritat s’imposa al lloc de 
treball, causa una sèrie de canvis que posen a prova 
la seva amistat.

Direcció: Ezequiel Radusky (Argentina i Uruguai, 2019)
78 min

[VOE]

Mano de obra PQ

El Francisco i un grup de paletes treballen construint 
una luxosa casa a la Ciutat de Mèxic. Després de la 
mort del seu germà a l’obra, el Francisco s’assaben-
ta que la seva cunyada, ara vídua, no rebrà cap in-
demnització per part de l’amo de la casa. El grup de 
paletes buscarà justícia no només per la nul·la com-
pensació, sinó també per una vida plena de carències, 
contrastos i opressió.

Direcció: David Zonana (Mèxic, 2019) 82 min

[VOE]
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