
Joan Barceló i Antoni Truyols, 2019, 80 min. Mallorca, català
SINOPSI: Lokus és en paraules del seu autor, Ponç Pons, "una comèdia que 
explora els sentiments de la soledat, l'amor, la depressió, l'amistat, el sexe, el pas del 
temps ... i escenifica les peripècies vitals d'un grup de personatges d'entranyable 
tendresa i una ferida, profunda i dolorosa humanitat". El film comprèn uns mesos 
de la vida de dos interns en un hospital psiquiàtric. Un d’ells, en Miquel, és un pintor 
que causa d’una crisi personal deguda a la incapacitat d’assumir la senectut, es 
deixa endur per la beguda i una vida dissoluta que destrossa el seu matrimoni. 
L’altre, en Blai, és un boig capaç d’expressar realitats profundes i viure somnis 
despert. Tots dos mantenen intensos diàlegs on s’hi barreja l’humor, el drama i la 
tendresa. Una obra que explora els sentiments de la soledat, l’amor, la depressió, 
l’amistat i el sexe.
Presentació del film a càrrec de l’autor i el director

LOKUS

Rahul Jain, 2016, 75 min. Alemanya, Finlàndia, Índia, VOSC
SINOPSI: Milers de treballadors exhausts, interminables jornades laborals i una 
immensa fàbrica tèxtil a Surat, al nord-est de l’Índia. Les curtes converses que 
manté el director amb els treballadors ens descol·loquen i observam, incrèduls, 
una realitat dramàtica que ens atrapa per la seva esplendor sonora i visual i perquè 
el film va més enllà de la denúncia de l’explotació laboral. 
Una mirada dura i d’una sensibilitat extraordinària que ens obliga a replantejar-nos 
si les dinàmiques productives del món en què vivim són les més idònies.
 

MACHINES
DILLUNS 06.07.20 - 22.00 h. 2€

Alba Sotorra, 2018, 80 min. Síria, VOSC
SINOPSI: La comandant Arian guia una de les Unitats de Protecció de Dones 
(YPJ) de la resistència kurda. El seu batalló, format íntegrament per dones, es 
dirigeix cap a Kobane, per alliberar el seu poble, que es troba sota control de l’ISIS. 
A mesura que avancen, la reivindicació del veritable significat de la seva lluita pren 
força: l’exigència de llibertat per a la propera generació de dones.
Xerrada i presentació del film a càrrec de la directora

DILLUNS 13.07.20 - 21.30 h. 2€

Charles Chaplin, 1925. 95 min. EEUU. 
SINOPSI: "La quimera de l'or" és una de les obres mestres del cineasta Charles 
Chaplin i una de les pel·lícules icòniques del cinema mut. La banda sonora, 
composta també per Chaplin, fou nominada a l'Òscar a millor BSO i ell mateix 
confessava sentir-se'n especialment gelós. 
L'Orquestra de Cambra Illa de Menorca us proposa recuperar el popular títol en 
blanc i negre amb la banda sonora en directe, una proposta innovadora, il·lusionant 
i fresca a parts iguals.
Organitza: Orquestra de Cambra Illa de Menorca

LA QUIMERA DE L'OR
DILLUNS 20.07.20 - 22.00 h. 24€

DILLUNS 29.06.20 - 21.30 h. 2€
COMMANDER ARIAN

Julia Dahr, 2017. 87 min. Noruega, Regne 
Unit, Àfrica. VOSC. 2€
SINOPSI: Durant els darrers anys, en Kisilu, un 
granger kenyà, s’ha dedicat a filmar la vida de la 
seva família, el seu poble i els efectes devasta-
dors del canvi climàtic. Després d’una tempesta 
que destrueix ca seva, en Kisilu comença a 
construir un moviment comunitari d’agricultors 
que lluiten contra els impactes del clima extrem i 
decideix viatjar a París, a la XXI Conferència 
sobre el Canvi Climàtic, per intentar tenir veu en 
les converses sobre el clima i provocar un gir de 
180 graus en les polítiques mediambientals.

GRÀCIES PER LA PLUJA
DILLUNS 27.07.20 - 22.00 h

Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, 2013,  104 
min. Àustria, Suïssa. VOSC. 2€
SINOPSI: Què tenen en comú el moviment 
Occupy Wall Street  i els indignats d’Espanya o la 
Primavera Àrab? Hi ha alguna connexió entre la 
lluita del moviment iranià per la democràcia i la 
revolta de Síria? Els motius per protestar de tots 
ells són diferents, però les tàctiques no violentes 
que fan servir en les seves lluites estan molt 
connectades,  així com  ho estan els activistes 
que comparteixen estratègies,  idees noves i 
mètodes establerts.

EVERYDAY REBELLION
DILLUNS 03.08.20 - 22.00 h

Fernando Romero, 2017, 94 min. Àustria, 
VOSC. 2€ 
SINOPSI: Jowan Safadi és un famós i controver-
tit músic palestí. Les seves lletres i cançons són 
plenes de denúncia sobre l’ocupació israeliana 
del territori. Investigat per “incitació al terrorisme” 
i arrestat en qualque ocasió, s’haurà de fer càrrec 
del seu fill adolescent, mentre continua lluitant 
pels seus ideals. Decidit, no deixarà de lluitar, a 
través del seu art, per una Palestina lliure, on viure 
en pau.

NAMRUD, EL PROBLEMÀTIC
DILLUNS 10.0820 - 22.00 h



Jakob Schuh i Max Lang, 2009, 55 min. 
Regne Unit, VOSC. De 3 a 6 anys. 2€
SINOPSI: Un ratolí passeja alegrement pel 
bosc. Té molta gana, així que decideix anar a 
cercar avellanes per atipar-se’n. Pel camí es 
troba una guineu, un mussol i una serp, tan 
afamats com ell. Tots tres el volen convidar a 
dinar a ca seva, però el ratolí, que no es fia gens 
de les seves intencions, molt amablement 
declina les invitacions, perquè ha quedat amb… 
el grúfal!  Però, què és un grúfal?

EL GRÚFAL
DILLUNS 17.08.20 21.00 h

Anca Damian, 2019, 92 min. França, VOSC. 
A partir de 7 anys. 2€
SINOPSI: Aquesta és la història d’una cusseta 
que recorda els diferents amos que ha tingut al 
llarg de la seva vida, que ha estimat incondicional-
ment, omplint d’innocència i llum totes les cases 
on ha viscut.

LES VIDES DE MARONA
DILLUNS 24.08.20 21.00 h

Anaïs Sorrenino, 2017, 62 min. França, 
VOSC. A partir de 5 anys. 2€ 
SINOPSI: La xibeca del cinema ofereix als 
infants cinc aventures al voltant de la llibertat, 
amb músiques originals, heroïnes sorprenents i 
una qualitat gràfica extraordinària. 
La divertida filleta que vol jugar a cavallers, a 
Randes i dragó; la polida amistat entre una 
princesa i una dragona, a La caça del dragó; les 
polides estrelles, a La nena i la nit; les ganes de 
ser lliure de l’animaló fantàstic, a La unicorn; i la 
lluita per l’alliberació de la tirania, a El vent entre 
les canyes. Totes conformen un programa de 
curtmetratges que és un meravellós cant a la 
llibertat.

EL VENT ENTRE LES CANYES
DILLUNS 31.08.20 - 21.00 h

CINEMA
INFANTIL CINEMA

A LA FRESCA EN CATALÀ - ES CLAUSTRE

CICLE DE CINEMA INTERCULTURAL

DILLUNS DE

Aquest cicle de cinema vol posar en valor la diversitat cultural i promoure les 
relacions interculturals, com a forma de complir el novè dels compromisos pels quals 

la ciutat de Maó forma part de la Coalició Europea Contra el Racisme.
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