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1917 (Drama Bèl·lic)  duració 119 minuts 

Director.- Sam Mendes (Regne Unit Usa c2019) 

Intèrprets.- George MacKay, Dean Charles Chapman  

1917 compte la història de dos joves soldats britànics en plena guerra, 

el cap Schofield  i el cap Blake (als quals se'ls encomana una tasca 

aparentment impossible. En una carrera contra el rellotge, hauran de 

travessar el territori enemic per a lliurar un missatge que podria salvar 

la vida de 1600 dels seus companys soldats, entre ells el propi germà 

de Blake.  

MALASAÑA 32 (Terror)  duració 90 minuts 

Director.- Albert Pintó (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Begoña Vargas, Ivàn Marcos 

Manolo i Candela s'instal·len en el madrileny barri de Malasaña, al 

costat dels seus tres fills i l'avi Fermín. Enrere deixen el poble a la 

recerca de la prosperitat que sembla oferir-los la capital d'un país que 

es troba en plena transició. Però hi ha alguna cosa que la família 

Olmedo no sap: a la casa que han comprat, no estan solos... 

JUGANDO CON FUEGO (Comèdia)    duració 95 minuts 

Director.- Andy Ficman (Usa 2019) 

Intèrprets.- John Cena, Kegan Michael Key 

Quan el cap de bombers Jake Carson i el seu equip d'elit  John 

Leguizamo i Tyler Ragi) arriben a un incendi enmig del bosc i rescaten 

a tres germans: (Brianna Hildebrand, s'adonen ràpidament que cap 

entrenament podria preparar-los per al seu treball més desafiador 

fins ara: fer de mainaders. Incapaços de localitzar als pares dels nens, 

els bombers tenen les seves vides, treballs i fins i tot la seva estació 

de bombers revolucionades i aprenen ràpidament que els nens, igual 

que els incendis, són salvatges i impredictibles... 

JOJO RABBIT (Comèdia dramàtica)    duració 108 minuts 

Director.- Taika Waititi (Usa Alemanya 2019) 

Intèrprets.- Román Grifin Davida, Thomasin Makenvie. 

Jojo Rabbit ofereix una visió desternillante i profundament 

commovedora de la visió d'un nen d'una societat trastornada per la 

intolerància. Inspirant-se en la seva ascendència jueva i en els 

prejudicis que van voltar la seva infància i joventut, el guionista i 

director Taika Waititi (de mare jueva i pare maori) es pronuncia 

fermament en contra de l'odi amb aquesta sàtira negra com el carbó 

de la cultura nazi que va fascinar la mentalitat alemanya en la cúspide 

del poder durant la Segona Guerra Mundial. 



BAD BOYS FOR LIFE (Acció crim Thriller)  duració 123 minuts 

Director.- Adil El Arbi (Usa 2020) 

Intèrprets.- Will Smith, Martin Laurence 

En BAD BOYS FOR LIFE, Will Smith i Martin Lawrence reprenen els rols 

de Mike Lowrey i Marcus Burnett. En la pel·lícula, just quan Marcus 

està intentant passar més temps amb la seva família sorgirà una 

amenaça que posarà en perill la vida de Mike, involucrant una altra 

vegada a Marcus. Després de tot, Mike també és família, i no li deixarà 

només en la missió.. 

TE QUIERO IMBECIL (Comèdia)    duració 86 minuts 

Directora.- Laura Maña (Espanya 2019) 

Intèrprets.- Quim Gutiérrez, Natalia Tena 

 A Marcos (Quim Gutiérrez) li ha deixat la seva núvia just quan anava 

a demanar-li matrimoni, li han tirat del treball i torna a viure amb els 

seus pares. La seva vida s'ha convertit de sobte en un desastre, dels 

grans. 

DOCTOR DOLITTE Comèdia familiar)  duració 101 minuts 

Director.- Stehen Gaghan (Usa 2020) 

Intèrprets.- Robert Downey jr, Antonio Banderas 

Després de perdre a la seva dona Lily set anys enrere (l'actriu italiana 

KASIA SMUTNIAK), l'excèntric Dr. John Dolittle (Robert Downey Jr.), 

un famós metge veterinari de l'Anglaterra victoriana, viu aïllat després 

dels alts murs de la seva mansió amb els seus animals exòtics com a 

única companyia. 

AGUAS OSCURAS Drama històric – Bopic)  duració 126 minuts 

Director.- Tood Haynes (Usa 2019) 

Intèrprets.- Mark Ruffalo, Ane Hathaway 

AIGÜES FOSQUES, de Participant (Spotlight, Green Book), compte 

l'escruixidora i heroica història d'un advocat (Mark Ruffalo), que 

arrisca la seva carrera i a la seva família per a descobrir un fosc secret 

ocult per una de les majors corporacions del món i oferir justícia a una 

comunitat perillosament exposada durant dècades a productes 

químics mortals. 



UNDERWATER (Drama Terror Acció)  durada 95 minuts 

Director.- William Eubank (Usa 2019) 

Intèrprets.- Kristen Stewart, Vincent Casel 

La tripulació de l'expedició minera Kepler va comprendre que la seva 

missió anava a plantejar certes dificultats: trenta dies confinats en els 

estrets passadissos i les superpoblades cabines d'una plataforma 

submarina construïda per a suportar les enormes pressions de les 

perforacions que es realitzen en el fons de la mar. Però l'infern es 

deslliga després d'un devastador terratrèmol. Les alarmes es disparen 

quan torrents d'aigua destrueixen i neguen l'estructura de formigó 

armat; la seva força és inimaginable i fa trossos l'estructura en qüestió 

de segons. 

PARA TODA LA MUERTE (Comèdia)   duració 90 minuts 

Director.- Alfonso Sànchez (Espanya 2019) 

Intèrprets.- Alberto Lopez, Estefabia de los Santos 

Para toda la muerte descriu l'infortuni de José Vicente, un apocat 

opositor que des de fa vuit anys viu a casa dels pares de la seva núvia, 

i és mantingut per ella i per la seva família. El seu únic objectiu en la 

vida és convertir-se en funcionari. Després de l'examen, un error 

administratiu fa que cregui que ha aconseguit la plaça, però l'alegria 

dura poc: és anomenat mentre ho celebrava amb la seva família per 

a comunicar-li que ha quedat primer de la llista de suplents. L'única 

solució per a la plaça a la qual aspirava és matant al que l'ocupa però, 

Serà realment capaç de fer-ho?. 

OPERACIIÓN PÀNDA(Animació)                                                                         durada 84 minuts 

Director.- Vasily Rvensky (Rusia 2019) 

Una maldestra cigonya lliura per error a un bebè panda en l'adreça 

equivocada. Serà llavors quan Mic-Mic l'ós i els seus amics 

s'embarquin en una audaç aventura per a ajudar el petit panda a 

tornar a la seva veritable llar i trobar-se amb la seva família. 

ADÚ (Drama)   duració 96 minuts 

Director.- Salvador Calvo (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Luis Tosar Ana Castillo  

En un intent desesperat per aconseguir Europa i agotzonats davant 

una pista d'aterratge a Camerun, un nen de sis anys i la seva germana 

major esperen per a colar-se en els cellers d'un avió. No massa lluny, 

un activista mediambiental contempla la terrible imatge d'un elefant, 

mort i sense ullals. No sols ha de lluitar contra la caça furtiva, sinó que 

també haurà de retrobar-se amb els problemes de la seva filla 

nouvinguda d'Espanya. Milers de quilòmetres al nord, a Melilla, un 

grup de guàrdies civils es prepara per a enfrontar-se a la furibunda 

munió de subsaharians que ha iniciat l'assalt a la tanca. 



UNA MISION DE LOCOS (Comèdia    durada 90 minuts 

Director.- Ludovic Colbeau Justin (França 2020) 

Intèrprets.- Dany Boon, Philipe Katherine,  

 Romain és un metge interí que treballa en un hospital psiquiàtric. Léo 

(Dany Boon) és un pacient que diu ser un agent secret anomenat "el 

Lleó". Les seves destinacions es creuen quan a Romain no li queda una 

altra que comptar amb Léo perquè l'ajudi a trobar a la seva promesa 

desapareguda. Romain, per descomptat, no està segur d'haver pres 

la decisió correcta. És Léo un espia com diu o simplement està boig 

de lligar?. 

EL ESCANDALO (Drama Biòpic)    duració 109 minuts 

Director.- Jay Roach (Usa 2019) 

Intèrprets.- Charlize Theron, Nikole Kidman 

Protagonitzada per les guanyadores de l'Óscar, Charlize Theron i 

Nicole Kidman, i els nominats a l'Óscar, John Lithgow i Margot Robbie, 

L'ESCÀNDOL (BOMBSHELL) és una mirada reveladora cap al més 

poderós i controvertit imperi mediàtic de tots els temps i l'explosiva 

història de les dones que van derrocar a l'infame home que el va 

crear. 

AVES DE PRESA (Y la fabulosa emancipaciión de de Harley Qinn)  durada 109 minuts 

Director.- Cathy Yan (USA 2020) 

Intèrprets.- Margot Robbie, Marie Elisabet Winstead  

Després de separar-se de Joker, Harley Quinn i altres tres heroïnes 

(Canari Negre, Caçadora i Renée Montoya) uneixen les seves forces 

per a salvar a una nena (Cassandra Cain) del malvat rei del crim 

Màscara Negra 

SONIC LA PEL.LICULA (Acció animació i aventura)    durada 99 minuts 

 Director.- HJeff Flower (Usa 2020) 

Intèrprets.- Jim Carey, Tica Sumper 

  Una comèdia d'aventures d'acció real on Sonic, el descarat eriçó blau 

basat en la famosa sèrie de videojocs de Sega, una de les més venudes 

a tot el món, viurà aventures i desventures quan coneix al seu amic 

humà i policia, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic i Tom uneixen 

les seves forces per a detenir al malvat Dr. Robotnik (Jim Carrey), que 

intenta atrapar a Sonic amb la finalitat d'emprar els seus immensos 

poders per a dominar el món. 



FANTASY ISLAND (Comèdia Terror Misteri)  durada 110 minuts 

Director Jeff Wadlow (Usa 2019) 

Intèrprets.- Michael Peña, Maggie Q 

En 'FANTASY ISLAND', el gir de la productora Blumhouse a 'L'Illa de la 

Fantasia', l'enigmàtic Sr. Roarke converteix en realitat els més 

profunds desitjos dels seus afortunats convidats en una luxosa però 

remota illa tropical. Però quan les fantasies es converteixen en 

malsons, els convidats hauran de resoldre el misteri de l'illa per a 

poder escapar amb vida. 

CRIMEN A CONTRARELOJ (Drama Terror misteri)  durada 103 minuts 

Director.- Jacob Estes (Usa 2019) 

Intèrprets.- Alfred Molina, David Oyelowo 

 Jack Radcliff (David Oyelowo) és un detectiu de policia que rep la 

trucada de la seva neboda Ashley, que en principi havia mort 

recentment. Una cosa tèrbola està succeint i han de desentranyar-

ho abans que sigui massa tarda. 

QUEEN & SLIM   durada 131 minuts 

Directora.- Melina Matsoukas (Canadpà Usa 2019) 

Intèrprets.- Daniel Kaluuya, Joddie Smith Turner  

Mentre es troben en una gens memorable primera cita junts a Ohio, 

un home i una dona de color, són parats per un policia per una 

infracció menor de trànsit. La situació s'intensifica fins a aconseguir 

un sobtat i tràgic resultat, quan l'home mata a l'agent de policia en 

defensa pròpia. Terroritzats i tement per les seves vides, l'home, un 

dependent d'una botiga, i la dona, una advocada defensora penalista, 

es veuen obligats a donar-se a la fugida.  

MANHATTAN SIN SALIDA (Thriller )    duració 99 minuts 

Director,.- Brian Kirk (Usa 2019) 

Intèrprets.- Chandrik Boseman, Sienna Miller 

Andre Davis (Chadwick Boseman) és un policia de Nova York que veu 

l'oportunitat de redimir el seu passat quan vuit oficials de la policia són 

assassinats durant un robatori. Amb ajuda de la seva companya 

Frankie, inicia una brutal persecució amb la finalitat de trobar als 

culpables i, per primera vegada en la història de Manhattan, la ciutat 

quedarà blindada i en les pròximes 24 hores ningú podrà entrar ni 

sortir de l'illa. 



LA LLAMADA DE LO SALVAJE (Aventures)   durada 100 minuts 

Director.- Chris Sanders (Usa 2020) 

Intèrprets.- Harrison Ford, Omar Sy 

 LA Lllamada de lo salvaje és una adaptació del popular clàssic de la 

literatura nord-americana i porta a la pantalla amb enorme 

autenticitat la història de Buck, un gos amb un gran cor l'afable vida 

del qual domèstica arriba a la seva fi quan de sobte li arrenquen de la 

seva llar a Califòrnia i el trasplanten a les salvatges terres del Yukón 

canadenc durant la Febre de l'Or dels anys 1890. És el més novençà del 

trineu de gossos que es dedica a lliurar el correu encara que acabarà 

convertint-se en el líder. Buck, 

EL PLAN (Drama)   duració 90 minuts 

Director.- Paolo Menarguez (Espanya 2020) 

InEl pla és la història de tres perdedors, Paco, Ramón i Andrade, tres 

amics que porten en atur des que va tancar l'empresa de seguretat en 

la qual treballaven. Són les nou del matí i han quedat per a executar 

un pla. Diversos contratemps els impedeixen sortir de casa, i a poc a 

poc es van veient embolicats en una sèrie d'incòmodes discussions que 

aniran derrocant els seus murs i arrencaran les seves màscares 

canviant per sempre la seva amistat.tèrprets.- Antonio de la Torre,  

Raul Arevalo. 

THE GENTELMEN  : Los señores de la màfia (Acció Crim)    durada 113 minuts 

Director.- Guy Ritchie (Usa 2019) 

Intèrprets.- McConaughey, Charlie Hunnam 

Narra la història de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un 

expatriat estatunidenc que ha aixecat un imperi de la marihuana 

enormement lucratiu a Londres. Quan es corre la veu que pretén 

desfer-se del negoci, una sèrie de pintorescos, encara que 

indubtablement deshonestos personatges faran el possible, mitjançant 

complots, suborns i xantatges, per a arrabassar-li a Mickey els seus 

dominis. 

ESPECIALES (Comèdia)   duració 114 minuts 

 Director.- Eric Toledano i Oliver Nakatcyhe (França 2020) 

Intèrprets.- Vicent Cassel, Reda Kateb  

La història de Bruno i Malik, dos amics que durant vint anys han viscut 

en un món diferent: el dels nens i adolescents autistes. A càrrec de dues 

organitzacions sense ànim de lucre, formen a joves perquè siguin 

cuidadors de casos extrems. D'aquesta forma creen una associació 

excepcional, fora dels entorns tradicionals, per a unes persones 

extraordinàries.. 



EL HOMBRE INVISIBLE (Terror, thriller ciència ficció)   durada 110 minuts 

Director.- Leigh Whannell (Usa 2019) 

Intèrprets.- Elisabeth Moss, Aldis Hodge 

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) està atrapada en una relació controladora 

i violenta amb un brillant i ric científic. Una nit decideix escapar-se i 

amagar-se amb l'ajuda de la seva germana (Harriet Dyer, la sèrie "The 

InBetween", d'NBC), un amic de la infància (Aldis Hodge, Straight Outta 

Compton) i la filla adolescent d'aquest (Storm Reid, la sèrie 

"Euphoria")... 

CUESTION DE JUSTICIA (Drama )   durada 136 minuts 

Director.- Destin Daniel Cretton (Usa 2019) 

Intèrprets.- Michael B Jordan, Jamie Fox  

"Qüestió de justícia" es basa en la història real del jove advocat Bryan 

Stevenson (Jordan) en la seva batalla per la justícia i que ha fet història. 

Després de graduar-se a Harvard, Bryan va rebre ofertes de treball molt 

lucratives. Però prefereix posar rumb a Alabama per a defensar a 

persones que han estat condemnades erròniament o que mancaven de 

recursos per a tenir una representació legal adequada, i ho fa amb el 

suport d´una activista local.  

SKIN (Drama Bioìc Crim)    durada 118 minuts 

Director.- Guy Nattiv (Usa 2018) 

Intèrprets.- Jamie Bell, Vera Famiga 

Inspirada en fets reals. Bryon és un jove criat per supremacistes blancs. 

La duresa de la seva educació ha provocat un profund odi en el cor del 

jove i també en la seva pell, coberta de tatuatges amb lemes i símbols 

d'extrema dreta. No obstant això, quan Bryon s'enamora de Julie, 

decideix abandonar el cercle d'odi i violència en el qual es troba immers 

i tracta de buscar ajuda en Daryle, un activista que lluita pels drets 

humans. 

ONWARD (Animació)   durada 90 minuts 

Director.- Dan Scanlon  (Usa 2020) 

Explica la història de dos germans elfos adolescents (veus de Chris Pratt 

i Tom Holland en la seva versió original) que s'embarquen en una 

aventura extraordinària per a descobrir si queda una mica de màgia en 

el món. 



LO MEJOR ESTA POR LLEGAR (Comèdia)    durada 118 minuts 

Director.- Alexandre de l Patelleiere (Fraça 2019) 

Intèrprets.- Fabrice Luchini, Patrick Burel  

Després d'un gran malentès, dos amics de la infància decideixen 

abandonar-lo tot per a recuperar el temps perdut. 

EL RITMO DE LA VENGANZA (Acció Thriller)   durada 109 minuts 

Director.- Red cMorano (Regne Unit  2019) 

Intèrprets.- Blake Livery, Jude Law  

Blake Lively interpreta el paper principal de Stephanie Patrick, una dona 

normal que avança amb pas ferm cap a la seva autodestrucció, després 

que la seva família morís tràgicament en un accident d'aviació. Quan 

Stephanie descobreix que l'accident no va ser tal, s'endinsa en un món 

fosc i complex amb l'objectiu de venjar-se dels responsables i trobar la 

seva pròpia redempció. 

BLOODSHOT (Drama Acció Fantàstica)    durada 109 minuts 

Director.- Dave Wilson (Usa 2020) 

Intèrprets.- Vin Diesel,  Eiza Gonzalez 

Basada en els còmics supervendes, amb Vin Dièsel en el paper de Ray 

Garrison, un soldat caigut recentment en combat i retornat a la vida per 

la corporació RST com el superheroi Bloodshot. Amb un exèrcit de nano 

tecnologia en les seves venes i una força imparable, més poderós que 

mai i capaç d'acte sanar-se instantàniament. Però amb l'objectiu de 

controlar el seu cos, la companyia ha pres també el control de la seva 

ment i els seus records. Ray ja no sap què és real i què no ho és - però 

la seva missió serà esbrinar-ho. 

LA LISTA DE LPOS DESEOS (Comèdia)    duració 102 minuts 

Director.- Alvaro diaz Lorenzo (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Maria León, Victoria Abril  

La llista dels desitjos és una pel·lícula sobre les ganes de viure d'unes 

dones valentes i lluitadores que emprenen un viatge emocional i físic 

que els canviarà per sempre. Un viatge on riuen, ploren i s'emocionen a 

parts iguals, ja que l'important no és allò que deixen enrere, sinó tot el 

que vindrà per davant. Una "road movie" cap a l'esperança. 



DONDE ESTAS BERNARDETTE (Comèdia dramàtica)   durada 104 minuts 

Director.- Richard Linklater (Usa 2019) 

Intèrprets.- Cate Blanchet, Billy Cudrup 

Del director Richard Linklater, i basada en la novel·la supervendes del 

New York Times de Maria Semple, ON ESTÀS, BERNADETTE és un 

esperançador viatge pel complicat món de l'elegant, genial i abstreta 

Bernadette Fox (la guanyadora de l'Óscar Cate Blanchett). Una 

comèdia inspiradora sobre una mare afectuosa que se sent impulsada 

a connectar de nou amb el seu esperit creatiu després d'anys de 

sacrificar-se per la seva família.. 

SCOOBY (Animació)   durada 90 minuts 

Director.- Tony Cervone (Usa 2020) 

SCOOBY! ens explica com es van conèixer els amics Scooby i Shaggy i 

com es van unir als joves detectius Fred, Velma i Daphne per a formar 

la seva famosa agència de detectives. Ara, amb centenars de casos 

resolts i aventures compartides, Scooby i la colla s'enfronten al misteri 

més gegantesc i complicat de les seves carreres: un complot perquè el 

gos fantasma Cèrber campi a pler pel món. 

LA FAMILIA QUE TU ELIGES (Aventura)    durada 93 minuts 

Director.- Tyler Nilson (USA 2019) 

Intèrprets.- Sheila Labeuf, Dakota Johnson 

En aquest relat clàssic d'aventures, un pescador desafortunat i un jove, 

obstinats a aconseguir un somni impossible, s'obren pas riu avall en 

una mítica Amèrica del Sud amb l'ajuda d'una successió d'estrangers 

pintorescos. 

PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 (Comèdia)  duració 100 minuts 

Director.- Santiago Seura (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Santiago Segura, Toni Acosta 

Amb el triomf de l'assistent virtual 'Conchy', Javier (Segura) s'ha 

convertit en líder del xat de mares i tot marxa sobre rodes. Sembla tenir-

ho tot baix control, però una notícia inesperada ho posa tot potes 

enlaire... 



LA CAZA (Terror Trhiller)    duració 90 minuts 

Director.- GraigZobel (Usa 2020) 

Intèrprets- Bety Giplin, Hillary Swank 

Dotze estranys es desperten en el clar d'un bosc. No saben on estan ni 

com han arribat fins aquí. Tampoc saben que han estat triats... per a una 

cosa molt concreta... per a ser caçats. .. 

NEKROTRONIK (Comèdia Acció )   duració 99 minuts 

Director.- Kiat Roache Junior (Usa 2020) 

Intèrprets.- Ben O´Tole, Monica Belluci  

Finnegan (Monica Bellucci), la millor dels caçadors de dimonis coneguts 

com Nikromantes, va ser la primera a descobrir esperits malignes dins 

d'internet i la primera a introduir la seva ànima en la web per a portar 

la mítica batalla entre el bé i el mal al regne digital. Però alguna cosa li 

va ocórrer allí dins... va desenvolupar el gust per les ànimes humanes i 

es va passar al costat fosc. 

UN AMIGO EXTRAORDINARIO Drama Biopic)    duració 108 minuts 

Directora.- Marielle Heller (Usa 2020) 

Intèrprets.- Tom Hanks, Matthew Rhys 

Tom Hanks interpreta a Mister Rogers en 'UN AMIC EXTRAORDINARI' 

('A Beautiful Day in the Neighborhood'), una història sobre la bondat 

triomfant per sobre del cinisme, basada en la història real de l'amistat 

entre Fred Rogers i el periodista Tom Junod. Després de ser-li assignat 

realitzar un perfil de Fred Rogers, un enfastidit escriptor (el guanyador 

d'un Emmy Matthew Rhys) acaba superant el seu escepticisme, 

aprenent sobre de la bondat, l'amor i el perdó, gràcies al veí més volgut 

d'Amèrica. 

TENET (Acció Thriller Ciencia ficció)                                                                        duració 150 minuts 

Director,.- Chrstoher Nolan (Usa 2020) 

Intèrprets.- Joun Dacvid Washinton, Robert Patinson 

Armat amb una sola paraula, Tenet, i lluitant per la supervivència del 

planeta, el protagonista viatja a un món crepuscular d'espionatge 

internacional en una missió que va més enllà dels límits del temps real. 

No es tracta d'un viatge en el temps sinó d'una inversió. 



LOS NUEVOS MUTANTES (Acció Cièncxia ficció)  durada 110  minuts 

Director.- Josh Bone (Usa (a 2020) 

Intèrprets.- Ana Taylor  

. "Els nous mutants" és un thriller de terror ambientat en un hospital 

aïllat on un grup de joves mutants està reclòs contra la seva voluntat 

per a sotmetre's a un tractament psiquiàtric. Quan comencen a ocórrer 

fenòmens estranys, tant les seves noves habilitats de mutants com la 

seva amistat es posaran a prova mentre lluiten per a sortir amb vida. 

UNO PARA TODOS (Drama)   durada 90  minuts 

Director.- David Indulain (Espanya 2020) 

Intèrprets.- David Verdaguer, Clara Segura 

Un professor interí assumeix la tasca de ser tutor de sisè de primària en 

un poble completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha 

de reintegrar a un alumne malalt a l'aula, es troba amb un problema 

encara major: cap dels seus companys vol que torni a classe. 

PINOCHO (Fantastica)   duració 125 minuts 

Director.- Mateo Garrone (Italia 2020) 

Intèrprets.- Roberto Benigni, Marine Vach  

L'actor guanyador del Premi de l'Acadèmia® Roberto Benigni interpreta 

a Geppetto, un vell fuster que crea una marioneta de fusta. Però 

succeeix una cosa màgica: l'entremaliada marioneta comença a parlar, 

a caminar, a córrer i a menjar com qualsevol nen. Geppetto li posa el 

nom de Pinotxo i el cria com a un fill 

NUNCA, CASI NUNCA, AVECES, SIEMPRE (Drama)   duració 101 minuts 

Directora.- Eliza Hittman (Usa 2020) 

Intèrprets.- Sidney Flanigan, Talia Ryder 

 Un retrat íntim de dos adolescents en la zona rural de Pennsilvània. 

Enfrontada a un embaràs no desitjat i sense cap suport familiar ni 

governamental, Autumn i la seva cosina Skylar decideixen embarcar-se 

en un valent i inquietant viatge a través de les fronteres estatals fins a 

la gran ciutat de Nova York. 



GREENLAND : EL ULTIMO REFUGIO (Thriller Acció)  durada 105 minuts 

Director.- Ric Roman Waugh (Usa 2020) 

Intèrprets.- Gerard Butler, Morena Bacarin 

Quan el món s'assabenta que l'asteroide més gran de la història 

impactarà en la Terra i aniquilar tot rastre de vida, els governs de tot el 

món realitzaran un sorteig en el qual els afortunats podran sobreviure 

en refugis secrets. Aquesta decisió deslliga un caos a nivell mundial. 

Molts hauran d'emprendre un perillós viatge on s'enfrontaran als més 

imponents perills de la naturalesa, la qual cosa els obligarà a trobar la 

manera de mantenir-se units mentre troben la manera de sobreviure. 

BLACK BEACH (Thriller )    duració 105 minuts 

Director.- Eteban Crespo (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Raul Arevalo, Candela Peña  

Carlos, un alt executiu a punt de convertir-se en soci d'una gran 

empresa, rep l'encàrrec de mediar en el segrest de l'enginyer d'una 

petroliera americana, a Àfrica. L'incident està posant en perill la 

signatura d'un contracte milionari. 

RIFKIN´S FESTIVAL (Comèdia Dramatica)   duració 92 minuts 

Director.- Woody Allen (Usa Espanya 2020) 

Intèrprets.- Elena Anaya, Louis Garrel  

Mort Rifkin, un amant del cinema, decideix acompanyar a la seva 

dona publicista, Sue al Festival de Cinema de Sant Sebastià a Espanya, 

preocupat perquè la fascinació que la seva esposa sent pel seu client 

i jove director de cinema, Philippe, sigui una mica més que purament 

professional. Mort també espera que aquest canvi d'aires l'ajudi en la 

lluita que manté per escriure aquesta primera novel·la que estigui a 

l'altura de les seves rigoroses i inassolibles expectatives. 

LA HABITACIÓN (Thriller Fantastic)   durada 105 minuts 

Director.- Christian Volckman (Belgica França Luxenburg 20020) 

Intèrprets.- Olga Kurylenco  

Kate i Matt formen una parella "gairebé" feliç. Ell és un il·lustrador de 

comics en atur i ella està cansada del seu treball com a advocada. En la 

seva cerca per una vida més plena i autèntica decideixen deixar la ciutat 

i mudar-se a una vella casa en el camp. Aviat descobreixen una 

habitació, oculta després d'un envà, que té el poder de materialitzar tot 

allò que desitgin. Es passen dies sencers demanant desitjos, fins que 

finalment, demanen el fill que sempre havien desitjat...Els seus desitjos 

poden convertir-se en els seus pitjors malsons. 



THE VIRGIL (Terror)   durada 88 minuts 

Director.- Keith Thoman (Usa 2019) 

Intèrprets.- Lynn Cohen, Dred Melamed 

Un jove haurà de posar a prova la seva fe i acceptar un horrible 

esdeveniment de la seva vida passada en una nit que es convertirà en 

un autèntic malson. La vigília d'un cadàver en una casa que succeeixen 

fenòmens estranys li confrontarà amb els seus propis fantasmes. I el 

pitjor dels fantasmes és aquí... i ve per ell! 

NACION CAUTIVA (Thriller Ciencia ficció)  durada 109 munits 

Director.- Rupert Wyatt (8Usa 2019) 

Intèrprets.- John Goodman, Grabiel Drumond 

Deu anys després que la Terra hagi estat sotmesa per una força 

extraterrestre, la societat humana es divideix en dissidents i 

col·laboracionistes. A la ciutat de Chicago un grup de joves busca 

sobreviure i recuperar la seva identitat, però no el tindrà fàcil. 

LAS HIJAS DEL REICH (Drama)   duració 99 minuts 

Director.- Andy Goddard (Regne Uunit 2020) 

Intèrprets.- Eddie Izzard, Juli Dench  

Anglaterra 1939. Thomas Miller és un professor d'anglès que ha 

acceptat un lloc d'última hora a l'escola Augusta-Victoria en la costa sud 

anglesa a la qual els nazis alemanys d'alt rang envien a les seves filles. 

NO MATARAS (Thriller)  durada 92 minuts  Director.- David Victori 

(Espanya 2020) 

Intèrprets.- Mario Casas, Miñlena Smit 

Dani, un bon noi que durant els últims anys de la seva vida s'ha 

dedicat exclusivament a cuidar del seu pare malalt, decideix 

reprendre la seva vida després de la mort d'aquest. Just quan ha 

decidit emprendre un llarg viatge, coneix a Mila, una noia tan 

inquietant i sensual com a inestable, que convertirà aquesta nit en 

un autèntic malson. Les conseqüències d'aquesta trobada portaran a 

Dani fins a tal extrem, que es plantejarà coses que mai hauria pogut 

imaginar. 



COMO PERROS Y GATOS (Animació)  durada 86 minuts 

Director .- Sean Macnamara (Usa 2020) 

El gat Gwen i el gos Roger són dos agents secrets que protegeixen i 

salven el món sense que els humans tinguin ni ella d'això. La seva 

aliança es deu al Gran Pacte, que ha aconseguit detenir l'hostilitat entre 

gossos i gats durant una dècada. No obstant això, la pau es veu ara 

amenaçada per un lloro supervillano que ha descobert una manera de 

manipular les freqüències que només els gossos i els gats poden sentir. 

Podran aquests herois detenir l'avanç del mal i evitar així una 

'gatástrofe' entre totes dues espècies?. 

EXPLOTA EXPLOTA ( Comèdia Musical)  durada 100 minuts 

Director.- Nacho Alvarez (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Ingrid Garcia Johnson,  Veronica Echegui 

EXPLOTA EXPLOTA compte la història de María (Ingrid García-Jonsson), 

una ballarina jove, sensual i amb ànsies de llibertat a principis dels anys 

70, una època que a Espanya va estar marcada per la rigidesa i la 

censura, especialment en televisió. Amb ella descobrirem com fins al 

més difícil dels somnis pot convertir-se en realitat i tot això comptat a 

través dels grans èxits de Raffaella Carrà. 

LA BODA DE ROSA (Comèdia)    durada 97 minuts 

Directora.- Iciar Bollain (Espanya 2020) 

Intèrprets.- Candela Peña, Sergi Lopez  

Quan Rosa decideix prendre les regnes de la seva pròpia vida s'adonarà 

que els seus plans col·lideixen amb els interessos de tota la seva família. 

Casar-se, encara que sigui amb ella mateixa, serà el més difícil que hagi 

fet mai. 

TROLLS 2 (Animació)    duració 90 minuts 

Director.- Walth Dohrn (Usa 2020) 

En una aventura que els portarà més enllà de tot el que havien conegut, 

Poppy (Anna Kendrick) i Branch (Justin Timberlake) descobreixen que 

la seva tribu de Trolls és només una de les sis que existeixen, que la 

resta estan repartides en sis regnes i consagrades a sis tipus diferents 

de música: funk, country, tecno, clàssica, pop i rock. Prepara't, perquè 

els Trolls estan a punt d'expandir els seus horitzons musicals a un nivell 

de decibels que mai abans havies imaginat. 



EL SECRETO : ATREVETE A SOÑAR (Drama romàntic)  duració 107 minuts  

Director.- Andy Tennant (Usa 2020) 

Intèrprets.- Katie Holmes, Josh Lucas 

Miranda Wells , una jove vídua treballadora que lluita per criar als seus 

tres fills sola. Una tempesta poderosa porta un desafiament devastador 

i un home misteriós, Bray Johnson, a la seva vida. En solo uns pocs dies, 

la presència de Bray torna a encendre l'esperit de la família, però ell 

també ha portat un secret, i aquest podria canviar-lo tot. 

LAS BRUJAS (de ROALD DAHL)  Comèdia Aventures Fasntastica)  duració 106 minuts 

Director,.- Robert Zenemekis (Usa 2020) 

Intèrprets.- Anne Hathaway, Octavia Spencer 

Un petit orfe que, a la fi de 1967, es viurà amb la seva benvolguda àvia 

a Demopolis, un poble d'Alabama. El nen i la seva àvia tenen estranyes 

trobades amb algunes bruixes aparentment glamuroses però 

absolutament diabòliques, així que ella decideix llevar-se d'al mig i 

emportar-se al noi a un hotel de luxe en la costa. Per desgràcia, arriben 

exactament al mateix temps que la Gran Bruixa que ha reunit els seus 

companyons de tot el planeta -que van d'incògnit- per a dur a terme 

els seus horribles plans. 

JOVENES Y BRUJAS (Thriller Fantàstic)    duració 97 minuts 

Director.- Zoe Lister Jones (Usa 2020) 

Intèrprets.- Cailee Spaney, Gideo Adlon  

Seguint des de Blumhouse amb l'èxit de culte Joves i Bruixotes, un 

eclèctic quartet d'aspirants a bruixotes adolescents obtenen més del 

que esperaven mentre es recolzen en els seus nous poders. 




