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Manlleu’18
Diumenge 7 de gener
Frantz
Una petita ciutat alemanya, poc temps després de la I Guerra Mundial. Anna
va cada dia a visitar la tomba del seu promès Frantz, caigut en la guerra, a
França. Un dia, Adrien, un misteriós jove francès, també deixa flors a la
tomba. La seva presència suscitarà reaccions imprevisibles en un entorn
marcat per la derrota d'Alemanya.

Direcció: François Ozon

Diumenge 14 de gener
Las Confesiones
Els economistes més importants del món es reuneixen en el marc d'una
reunió del G-8 en un hotel de luxe de la costa alemanya. Un dels
misteriosos convidats és un monjo italià, convidat per Daniel Roche,
director del Fons Monetari Internacional. Vol que el monjo li confessi,
aquesta mateixa nit, en secret. Al matí següent, Roche apareix mort ...

Direcció: Roberto Andò

Diumenge 21 de gener
Lo que de verdad importa
Alec és un enginyer mecànic anglès incapaç de posar en ordre la seva vida.
Quan la seva botiga de reparació d'aparells electrònics, "El curandero", està
a punt de fer fallida, un familiar que mai va saber que tenia, s'ofereix a
solucionar els seus problemes a canvi que es traslladi un any al Canadà, el
lloc d'origen dels seus avantpassats. Allà descobrirà que al seu voltant
comencen a succeir les coses més incomprensibles. Enfrontar-se a si
mateix, al seu passat, a la seva vida i, sobretot, al do que mai va saber que
tenia, inspirarà a les persones que l'envolten a creure en alguna cosa més
enllà del que es pot explicar.

Direcció: Paco Arango

Diumenge 28 de gener
Los últimos años del artista: Afterimage
Afterimage segueix a un dels artistes d'avantguarda polonesos més
importants: Wladyslaw Strzeminski. El títol de la pel·lícula fa referència a
les imatges romanents, a les il·lusions òptiques que continuen apareixent
sota les parpelles després d'haver mirat un objecte que reflecteix la llum.

Direcció: Andrzej Wajda
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