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LLOC: Sala Mozart, c. Església, 91 
HORARI: 21.00 h 

ENTRADA Cicle Gaudí
Entrada: 4.5€
Carnet Jove: 3€
Club Vanguardia 2x1
ENTRADA Cineclub: 4,5€

Totes les pel·lícules s’ofereixen en versió 
original.

El Cineclub Foto-Film Calella es reserva el 
dret a modificar i/o canviar les pel·lícules de 
la temporada dins el cicle Cineclub si alguna 
causa major ho fes necessari.

Informació actualizada a: 
www.calella.cat
fotofilmcalella.org
Facebook: @fotofilm.calella
www.ciclegaudi.cat
Facebook: @cicle.gaudi
Twitter: @GaudiCicle
YouTube: Cicle Gaudí
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Dijous,  
25 de gener
a les 21 h

BAJO LA ARENA
Títol original: Land of mine
Any: 2015
Idioma: VOS
País: Dinamarca
Durada: 100 min.
Gènere: drama (basat en fets reals)
Direcció: Martin Zandvlie
Fotografia: Camilla Hjelm
Repartiment: Roland Møller, Louis Hofmann, 
Mikkel Boe Følsgaard, Laura Bro, Joel Basman.

SInOPSI
En concloure la Segona Guerra Mundial -i 
després de cinc anys d’ocupació alemanya a 
Dinamarca- l’exèrcit danès obliga presoners de 
guerra alemanys a desactivar explosius enterrats 
a la costa oest del propi país. El comandant 
danès haurà de fer complir l’ordenança encara 
que siguin nens.

Divendres, 
19 de gener
a les 21 h

TIERRA FIRME 
Títol original: Tierra Firme / Any: 2017
País: Espanya  / Idioma: VOSE
Durada: 115 min. / Gènere: comèdia-drama
Director: Carlos Marquet-Marcet
Fotografia: Dadmar Weaver-Madsen
Repartiment:  Oona Chaplin, natalia Tena, David 
Verdaguer, Trebor White, Geraldine Chaplin, Lara 
Rossi, Philip Arditti, Charlotte Atkinson, Meghan 
Treadway.
SInOPSI
Amb 38 anys l’Eva té por que el seu rellotge bio-
lògic estigui a punt d’aturar-se per sempre, però 
la seva xicota, la Kat, no vol que un recent nascut 
alteri l’existència lliure i despreocupada que viuen 
en un vaixell entre els canals de Londres. Quan 
en Roger arriba de visita des de Barcelona, l’Eva 
veu en ell el millor amic de la Kat, al millor aliat 
emocional imaginable, però  també un potencial 
donant. Per sorpresa de la Kat, a en Roger li atrau 
la idea de ser pare, malgrat ser un home al qual les 
relacions no li duren més d’una nit... per la qual 
cosa a la Kat no li queda més remei que acceptar 
la posada en marxa del 
pla per la por de perdre 
l’Eva.



Divendres,  
16 de febrer
a les 21 h

LA LLAMADA
Títol original: La Llamada
Any: 2017
País: Espanya 
Idioma: VOE 
Durada: 108 min. 
Gènere: musical-comèdia
Director: Javier Ambrossi, Javier Calvo
Fotografia: Miguel Ángel Amoedo
Repartiment: Macarena García, Anna Castillo, Be-
lén Cuesta, Gracia Olayo, Richard Collins-Moore, 
María Isabel Díaz, Secun De la Rosa, Víctor Elías, 
Esti Quesada.

SInOPSI
Pel·lícula ambientada a Segòvia, narra la història 
de la Maria i la Susanna, dues adolescents de 17 
anys que es troben al campament d’estiu cristià 
“La brúixola”, on van des de petites.  Totes dues 
senten una forta passió pel reggaeton i l’electro-
llatí, però les aparicions de Déu i la Verge Maria 
començaran a canviar les seves vides...

Dijous,  
22 de febrer
a les 21 h

UN HOME 
ANOMENAT OVE
Títol original: En man som heter Ove
Any: 2015
Idioma: VOS
País: Suècia
Durada: 115 min.
Gènere: comèdia
Direcció: Hannes Holm
Fotografia: Göran Hallberg
Repartiment: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, 
Ida Engvoll, Tobias Almborg.

SInOPSI
Ove, de 59 anys, és un home rondinaire que ha 
perdut la fe en tothom, fins i tot en ell mateix; fins 
que la seva visió negativa de l’home i la societat 
és posada a prova per una família que es muda a 
la casa del costat.

ba s a da  e n  l a  n ov e l · l a  d’albeRT  Sánchez P iñol d i R i g i da  p e R  Xavier GenS

l a  p e l l 
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R a y  S t e v e n S o n    d a v i d  o a k e S    a u R a  G a r r i d o

babieka presenta una 
producció de babieka films  babieka entertainment i skin producciones aie  coproduïda 

per kanzaman france i pontas films “cold skin”
ray stevenson  david oakes i aura garrido  càsting jeremy zimmerman  música vÍctor reyes  disseny de 

vestuari tatiana hernÁndez  muntatge guillermo de la cal  
disseny de 

producció gil parrondo  disseny i supervisió 
de criatures arturo balseiro  efectes 

especials fÉlix bergÉs  david ramos  director de 
fotografia daniel aranyo a.e.c.  director de 

producció salvador yagÜe
productors 

executius orlando pedregosa  denis pedregosa  basada en la 
novel·la d’albert sÁnchez piÑol  guió jesÚs olmo  produïda 

per denise o’dell  mark albela  dirigida
per xavier gens
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Divendres, 
16 de març
a les 21 h

LA PELL FREDA
Títol original: Cold Skin
Any: 2017
País: Espanya
Idioma: VOS CAT
Durada:  101min.
Gènere: terror fantàstic
Director: Xavier Gens
Fotografia: Daniel Aranyo
Repartiment: Aura Garrido, Ray Stevenson, David 
Oakes, John Benfield, Iván González, Ben Temple

SInOPSI
Un exactivista de l’IRA accepta una oferta de tre-
ball com a meteoròleg en una illa perduda enmig 
de l’oceà. A l’illa només hi viu el faroner, perquè 
l’oficial que feia de meteoròleg ha desaparegut. 
Els dos homes es veuen obligats a defensar-se  
cada nit, arrecerats al far, de l’assetjament d’unes 
estranyes criatures marines. Sotmesos a una ex-
trema tensió, sense entendre les raons dels atacs, 
hauran de plantejar-se com enfrontar-s’hi. La pell 
freda és una adaptació de l’exitosa novel·la de 
l’escriptor Albert Sánchez 
Piñol.

Dijous,  
29 de març
a les 21 h

MAUDIE – EL COLOR 
DE LA VIDA
Títol original: Maudie
Any: 2016
Idioma: VOS
País: Canada
Durada: 115 min.
Gènere: drama romàntic
Direcció: Aisling Walsh
Fotografia: Guy Goodfree
Repartiment: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari 
Matchett, Gabrielle Rose, Zachary Bennett,Billy 
MacLellan, Marthe Bernard, Lawrence Barry.

SInOPSI
Maud Dowley és una alegre i vivaç dona que somia 
independitzar-se de la seva protectora família. 
Everett Lewis és un esquerp pescador local que 
busca una assistenta. Després de veure el seu 
anunci, Maudie no triga a mudar-se a la petita i 
aïllada casa de l’Everett per encarregar-se de les 
tasques de la llar.


