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Des de fa uns quants anys
l’Ajuntament d’Alcoi, a través de la
Regidoria de Políca Lingüísca,
coorganitza amb la Universitat
Politècnica de València – Campus
d’Alcoi, aquest Cicle de Cinema,
que es desenvoluparà entre els
mesos de novembre i desembre
pròxims. S’hi projectaran un total
de cinc pel·lícules en valencià i amb
accés lliure, al Centre Cultural,
adreçades a alumnes universitaris,
batxillerat i públic en general, a
parr de les 19 hores.

Divendres 23 de novembre, 19 h

Dijous 13 de desembre, 19 h

LA LLIBRERIA

EL SECRET D’ADALINE

Títol original: The Bookshop (La librería)
Any: 2017
Durada: 115 min.
Directora: Isabel Coixet
Música: Alfonso de Vilallonga
Reparment: Emily Mormer, Patricia
Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey, etc.
Sinopsi: En un pet poble de l’Anglaterra de
1959, una dona decideix, en contra de l’opinió
dels veïns, obrir una llibreria.

Títol original: The Age of Adaline
Any: 2015
Durada: 112 min.
Director: Lee Toland Krieger
Reparment: Blake Lively, Michiel Huisman,
Harrison Ford, Ellen Burstyn, Kathy Baker, etc.
Sinopsi: Adaline Bowman (Blake Lively),
nascuda al començament del segle XX, quan té
29 anys adquireix l'eterna joventut després
d'un accident. Després d'anys de vida solitària i
romandre amb la mateixa edat durant 8
dècades, coneix Ellis Jones (Michiel Huisman),
un home pel qual podria valer la pena perdre la
immortalitat.

Divendres 16 de novembre, 19 h

Divendres 7 de desembre, 19 h

Divendres 14 de desembre, 19 h

M’ESPERARÀS

UN HOME ANOMENAT OVE

ULLS GROSSOS

Títol original: M’esperaràs
Any: 2018
Durada: 89 min.
Director: Carles Alberola.
Reparment: Carles Alberola, Alfred Picó,
Crisna García, Rebeca Valls.
Sinopsi: Dos amics queden per sopar. D’una
banda, hi ha Rubén, l’amﬁtrió, professor
universitari i, d’alguna manera, un fracassat. De
l’altra, Jaume, ric, triomfador i un seductor
empedreït, a qui acompanyen la dona i la
germana d’aquesta.
Entre plat i plat, se succeeixen els girs i els
embolics entre tots quatre: amors creuats,
inﬁdelitats no confessades..., tot amanit amb
un bon còctel d’acudits que fan de l’obra un
viver d’emocions i situacions diverdes que
engresquen el lector.

Títol original: En man som heter Ove
Any: 2015
Durada: 116 min.
Director: Hannes Holm
Reparment: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip
Berg, Ida Engvoll, Tobias Almborg, etc.
País: Suècia

Títol original: Big eyes
Any: 2014
Durada: 106 min.
Director: Tim Burton
Reparment: Amy Adams, Christoph Waltz,
Danny Huston, Jason Schwartzman, Krysten
Ri er, etc.

Sinopsi: Una història plena d’humor, senment
i saviesa, que ens endinsa al món d’un
protagonista entranyable i inoblidable: «Que
potser he d’anar tot el dia somrient com un
babau?» Ove no és el pic veí que t’agrada
trobar-te pel barri.

Sinopsi: Narra la història de Margaret i Walter
Keane. En els anys 50 i 60 del segle passat, van
ndre un èxit enorme els quadros que
representaven xiquets de grans ulls. L'autora
era Margaret, però els ﬁrmava Walter, el seu
marit, perquè, segons sembla, ell era molt hàbil
per al màrqueng.

