
TIERRA    DIVENDRES 6
Eart CIJ 21.45 h

Cant a la bellesa del nostre planeta i un recordatori de la delicada fragilitat del lloc
on vam viure. Utilitzant el Sol com guia, es confecciona un apassionant viatge amb
escala a l'Àrtic, on una família d'óssos polars es desperta sota les primeres llums de
la primavera a la recerca de menjar abans del desglaç. A mig món de distància, una
elefanta i la seva criatura han de compartir l'escassa aigua…
Regne Unit-Alemanya Dir.Alastair Fothergill, Mark Linfield Doblada al castellà

HANA DIVENDRES 13
Hana yori mo naho Casal de Cultura  21.45 h

Situada el 1702, la pel·lícula retrocedeix tres segles fins a l'època en què els clans
de samurais oferien recompenses econòmiques a aquells membres que portessin a
terme amb èxit actes de venjança. Aoki Sozaemon "Soza” és un jove samurai que
arriba A Edo (avui Tòquio) amb el propòsit de venjar al seu difunt pare. El fet és que
és un inútil en el maneig de l'espasa i comença a apreciar la vida i a preguntar-se
pel sentit de la venjança. Japó Dir. Hirokazu Kore-eda VO japonès subtitulada

JUNY el desig de somriure sempreel desig de somriure sempreel desig de somriure sempreel desig de somriure sempre

MAIG al límit de l’amor, el perill i la llibertatal límit de l’amor, el perill i la llibertatal límit de l’amor, el perill i la llibertatal límit de l’amor, el perill i la llibertat

PROMESAS DEL ESTE                   DIVENDRES 9
Eastern promises CIJ  21.45

El misteriós i carismàtic Nikolai Luzhin, nascut a Rússia, és el xofer d'una de les
famílies més importants del crim organitzat d'Europa Oriental. La família pertany a la
germanor mafiosa Vory V Zakone. Encapçalada per Semyon, l'encantador amo d'un
car restaurant rus que amaga una naturalesa brutal i freda darrere del seu somriure,
la sort de la família es trontolla per culpa de Kirill, el seu eixelebrat fill.

Regne Unit – Canadà  Dir. David Cronemberg VO anglès-rus subtitulada

DESEO ,  PELIGRO    DIVENDRES 16
Se, jie Casal de Cultura  21.45 h

Una mica abans de la II Guerra Mundial el seu pare va fugir a Anglaterra, deixant-la
a la Xina. Era estudiant universitària i va conèixer Kuang Yu Min (Wang Leehom),
que acabava de fundar una societat teatral per fomentar el patriotisme. Aquest últim
va convèncer un grup d'estudiants per dur a terme un ambiciós pla per assassinar
un important col·laborador dels japonesos.

            Xina – USA Dir. Ang Lee VO Xinès subtitulada

PERSÉPOLIS    DIVENDRES 23
CIJ 21.45 h

L’evolució d’una noia iraniana des de la revolució islàmica fins a l’actualitat. Quan
els fonamentalistes prenen el poder forçant a les dones a dur vel i empresonant a
milers de persones, Marjane descobreix el punk, ABBA i a Iron Maiden mentre viu el
terror de la persecució del nou govern i la guerra d'Iran i l'Iraq. Com adolescent
l'envien a Europa on per fi pot comparar altres cultures amb el fonamentalisme
religiós del que va fugir.
França Dir. Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud                   Versió doblada al català

EXPIACIÓN DIVENDRES 30
Atonement Casal de Cultura 21.45 h

Anglaterra, durant un dia de 1935, el més calorós de l'any. Malgrat la creixent
amenaça de la II Guerra Mundial, Briony Tallis i la seva família viuen com autèntics
privilegiats a la seva enorme mansió victoriana neogòtica. Tota la família es reuneix
per al cap de setmana, però l’opressiva calor i les emergents emocions reprimides
creen una soterrada sensació de perill.

                    Regne Unit – França Dir. Joe Wright VO anglès subtitulada

En la ciudad de Silvya                           DIVENDRES 4
CIJ 21.45 h

Estiu. Un jove estranger passa el temps observant i dibuixant gestos i
expressions captades agitadament al carrer. Busca una dona que va
conèixer anys enrere i el record de la qual gravita sobre la ciutat. Aquesta
recerca el condueix a una altra dona que el condueix a una altra... sempre
sota la invocació de l'absent .       Espanya dir. Jose Luis Guerín

CAÓTICA ANA                   DIVENDRES 11
  Casal de Cultura 21.45 h

Ana és un esperit lliure que bolca la seva passió per la vida en la pintura. Justine,
una mecenes cosmopolita, la convida a completar la seva formació a Madrid al
costat del grup d'artistes que protegeix. Serà el començament d'un viatge no només
físic, que la durà a descobrir nous continents, vides passades i mites remots. Ana
intentarà trencar la cadena de violència ancestral que apunta a les portes que pinta.

Espanya Dir. Julio Medem

MATAHARIS    DIVENDRES 18
CIJ 21.45 h

Inés, detectiu infiltrada entre els empleats d'una companyia multinacional, ha arribat,
gràcies a la col·laboració de Manuel, al moll d'una intriga laboral. Eva, que acaba de
reincorporar-se després d'una baixa maternal, descobreix que la seva parella, Iñaki,
li ha ocultat quelcom fonamental. Carmen, la més experimentada de les tres,
observa i grava el naufragi conjugal de Sergio, mentre sembla no adonar-se del
fracàs del seu propi matrimoni…    Espanya Dir. Iciar Bollain

LAS TRECE ROSAS DIVENDRES 25
Casal de Cultura  21.45 h

L'1 d'abril de 1939, amb l'entrada a Madrid de les tropes de Franco,
acaba la Guerra Civil Espanyola. Tement la sagnant repressió que
s’apropava, molts republicans fugen del país però uns altres no poden o
no volen. Com les joves protagonistes d'aquesta història real.

          Espanya Dir. Emilio Martínez-Lázaro

ABRIL proper i femeníproper i femeníproper i femeníproper i femení


