
LES PEL·LÍCULES DE CINEMA LLIURE
A LA PLATJA 2022

→ Del 7 de juliol a l’11 d’agost es projectaran sis pel·lícules a les platges
de Barcelona, El Prat, Sitges, Vilanova i la G., Palamós i Tossa de Mar

→ L’entrada és lliure i oberta a tothom

→ Les pel·lícules es projectaran quan es pongui el sol, entre
21:30h i 22h

Aquest estiu arriba Cinema Lliure a la Platja a les platges de Barcelona, El
Prat, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Palamós i Tossa de Mar. Les pel·lícules es
projectaran quan es pongui el sol - és a dir, quan sigui fosc per assegurar
una bona visibilitat de la pantalla, normalment entre les 21.30h i les 22h-.

Abans dels llargmetratges es projectaran curtmetratges del festival
FILMETS i també es projectaran dos curtmetratges de la convocatòria Nou
Talent, adreçada a estudiants de cinema de Catalunya.



PROGRAMA 20222
Les pel·lícules programades aquest estiu són:

La vida era eso
Espanya, 2020
Dir.: David Martín de los Santos
Durada: 109’
Idioma: castellà
Subtítols: anglès

Dues dones espanyoles de generacions diferents coincideixen a l’habitació
d’un hospital a Bèlgica. La María (Petra Martínez) hi viu des de fa dècades
després d’emigrar a la seva joventut, i la Verónica (Anna Castillo) és una
jove nouvinguda a la cerca de les oportunitats que mai a trobar a Espanya.
Entre elles es forja una peculiar amistat que portarà la Maria a emprendre
un viatge de tornada al sud d’Espanya amb una missió insòlita.

ON I QUAN
BARCELONA (Platja de Sant Sebastià) - Dj. 7 de juliol
EL PRAT (Platja del Prat) - Ds. 23 de juliol
VILANOVA I LA GELTRÚ (Platja del Far) - Dt. 26 de juliol



Sis dies corrents
Espanya, 2021
Dir.: Neus Ballús
Durada: 86’
Idioma: català, castellà i bereber
Subtítols: sense subtítols (subtítols en català en els fragments en bereber)

Basada en situacions i personatges reals, Sis dies corrents relata el dia a dia
de la vida de Moha, Valero i Pep, treballadors d'una petita empresa de
fontaneria i electricitat a la perifèria de Barcelona. Durant una setmana
Moha, el més jove, haurà de demostrar que està preparat per substituir el
Pep, que es jubila. Però Valero considera que Moha “no dona el perfil”, i
dubta que els clients acceptin un treballador marroquí a casa seva.

ON I QUAN
PALAMÓS (Platja Gran de Palamós) - Dg. 10 de juliol
SITGES (Platja de la Fragata) - Dc. 13 de juliol
BARCELONA (Platja de Sant Sebastià) - Dj. 14 de juliol
EL PRAT (Platja del Prat) - Ds. 16 de juliol
TOSSA DE MAR (Platja Gran de Tossa de Mar) - Dg. 17 de juliol
VILANOVA I LA GELTRÚ (Platja del Far) - Dt. 2 d’agost



Damas de hierro
Finlàndia, 2021
Dir.: Pamela Tola
Durada: 92’
Idioma: finlandès
Subtítols: castellà

Després de colpejar el seu marit amb una paella al cap i intentar
enterrar-lo al jardí, Inkeri de 75 anys s'adona que pot passar la resta de la
seva vida a la presó i es llança a un embogit últim viatge a través de
Finlàndia amb les seves germanes Sylvi i Raili. Amb els retrobaments del
passat, els balls fins a l'alba i els guapos autoestopistesm descobriran que
mai no és massa tard per viure la vida.

ON I QUAN
BARCELONA (Platja de Sant Sebastià) - Dj. 21 de juliol
SITGES (Platja de la Fragata) - Dc. 27 de juliol



Les vides de Marona [PEL·LÍCULA FAMILIAR]
França, 2019
Dir.: Anca Damian
Durada: 92’
Idioma i subtítols:

● Palamós i Tossa de Mar: francès i subtítols català
● Barcelona: francès i subtítols en castellà
● El Prat: català i sense subtítols

Una gosseta recorda els diferents amos que ha tingut al llarg de la seva
vida i als quals ha estimat incondicionalment. Les vides de Marona crea un
entorn visual únic, ple de referències a les avantguardes artístiques. Un
plaer pels sentits ple de formes i colors particulars que ens fa viatjar per
diferents emocions i experimentar l’amor i la tendresa d’una gosseta que
busca el seu lloc al món.

ON I QUAN
PALAMÓS (Platja Gran de Palamós) - Dg. 24 de juliol
BARCELONA (Platja de Sant Sebastià) - Dj. 28 de juliol
EL PRAT (Platja del Prat) - Ds. 30 de juliol
TOSSA DE MAR (Platja Gran de Tossa de Mar) - Dg. 7 d’agost



Sin señas particulares
Mèxic i Espanya, 2020
Dir.: Fernanda Valadez
Durada: 98’
Idioma: castellà
Subtítols: sense subtítols

Magdalena emprèn una travessia a la recerca del seu fill, desaparegut pel
camí a la frontera amb els Estats Units. El recorregut de Magdalena entre
pobles i paisatges desolats del Mèxic actual la condueix a conèixer a
Miguel, un jove recent deportat que viatja de tornada a casa. Així
s'acompanyen, Magdalena buscant el seu fill, i Miguel esperant tornar a
veure la seva mare, en un territori on passegen junts víctimes i victimaris.

ON I QUAN
BARCELONA (Platja de Sant Sebastià) - Dj. 4 d’agost



EL PÚBLIC TRIA [BARCELONA]
A Barcelona, a l’última sessió del dijous 11 d’agost es projectarà la pel·lícula
de LA TRIA. El públic escollirà la pel·lícula que projectarem entre diverses
opcions mitjançant una votació a l’Instagram de @cinemalliure.

Aviat us informarem dels curtmetratges previs a cada llargmetratge.

Gaudeix del bon cinema de les nits d’estiu

Més informació:
cinemalliure.com/platja

@cinemalliure


