De dilluns a dijous
(No festius) a

Bailèn, 205 - Barcelona | cinemestexas.cat

3€
4€

Programació
del 20 de juliol
al 26 de juliol

Nº 60

De divendres a
2018
diumenge,
i festius a
Versions originals subtitulades al català.

Sessions: 15:50, 18:00 i 20:10.

Sessions: 15:50, 18:00 i 20:10.

Sessions: 16:00 i 20:00.

Sessions: 18:00 i 22:00.

Sessió: 22:20.

Sessió diària a les 16:10.
(Doblada al català)

Sessió a les 18:00.

Sessió a les 20:20.

Sessió a les 22:30.

Sessió a les 22:15.

“BALLANT LA VIDA”
Sandra (Imelda Staunton) és una dona a punt de jubilarTítol original: FINDING YOUR FEET
Nacionalitat: REGNE UNIT
se que viu una acomodada vida juntament amb el seu
Any de producció: 2017
marit. Tot això canviarà quan descobreix que el seu marit
Gènere: COMÈDIA
l’està enganyant amb la seva millor amiga. Decidirà llavors
Durada: 111 min.
abandonar la llar conjugal i mudar-se amb la seva bohèmia
Director: RICHARD LONCRAINE
germana Bif (Celia Imrie), que viu als afores de la ciutat.
Actors: IMELDA STAUNTON , CELIA IMRIE , A través del ball, Bif intentarà que la seva germana petita
DAVID HAYMAN , TIMOTHY SPALL
comenci de nou i refaci la seva vida...
Qualificació: +7 ANYS
Versió: V.O. ANGLÈS SUBT.CATALÀ
LA BICICLETA VERDA
Títol original: WADJDA
Wadjda té deu anys i viu en una societat tan tradicional que
Nacionalitat: ARÀBIA SAUDÍ
certes coses com anar amb bicicleta li estan totalment
Any de producció: 2012
prohibides. Malgrat tot, és una nena divertida i emprenedora
Gènere: DRAMA
que voreja sempre el límit entre l’autoritzat i el prohibit. Wadjda
Durada: 98 min.
desitja tenir una bicicleta per poder competir amb el seu amic
Director: HAIFAA AL-MANSOUR
Abdullah en una cursa, però la seva mare no l’hi permet perquè
Actors: WAAD MOHAMMED , REEM
les bicicletes són un perill per a la dignitat d’una noia.
ABDULLAH , ABDULLRAHMAN ALGOHANI PREMIS BAFTA 2013:
Qualificació: APTA
NOMINADA MILLOR PEL·LÍCULA DE PARLA NO ANGLESA.
Versió: V.O. ÀRAB SUBT.CATALÀ
NATIONAL BOARD OF REVIEW 2013:
PREMI A LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ

AMAZONA
Títol original:
Què fa que una dona sigui bona mare? És necessari renunciar als propis somnis,
AMAZONA
per extrems que siguin, quan tens fills?
Nacionalitat:
Clare Weiskopf, la directora del film, tenia 11 anys quan la seva mare va fugir a
COLÒMBIA
la jungla colombiana, i la va abandonar a ella i el seu germà petit. Trenta anys
Any de producció: 2016 després, la Clare es queda embarassada i decideix retrobar-se amb la seva mare
Gènere: DOCUMENTAL per buscar respostes i tancar ferides.
Durada: 82 min.
Director:
Una història fascinant entre dues dones, mares i filles, plena de converses que
CLARE WEISKOPF
fan saltar espurnes, que ens situa davant d’un dilema moral sobre els límits de la
Qualificació: +7 ANYS
llibertat i la responsabilitat.
Versió: CASTELLÀ
NOMINADA ALS PREMIS GOYA 2018:
MILLOR PEL·LÍCULA IBEROAMERICANA.

