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CINEMA A LA FRESCA
2021
Enguany dediquem el cicle de cinema a la llibertat d’expressió, 
amb quatre pel·lícules que en parlen des de diferents vessants

2 de juliol, a les 21.30 h

Antz
EUA, 2012 / 83 min.
Dir: Enric Damell, Tim Johnson
Int: Animació

Z és una formiga obrera que desitja escapar del règim totalitari de la seva colònia. 
Sentint-se insignificant en un sistema de conformitat, coneix accidentalment la princesa 
Bala, que té un problema similar en l’altre extrem de l’escala social.

9 de juliol, a les 21.30 h

The Fifth Estate
EUA, 2013 / 124 min.
Dir: Bill Condon
Int: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Carice van Houten, Stanley Tucci

L’any 2006, Julian Assange i Daniel Domscheit-Berg creen WikiLeaks, una plataforma que es 
dedica a filtrar, de manera anònima, informació secreta sobre les tèrboles maniobres de la 
política governamental i sobre els crims de les grans empreses.

16 de juliol, a les 21.30 h

Mientras dure la guerra
Espanya, 2019 / 103 min.
Dir: Alejandro Amenábar
Int: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Patricia López Arnaiz, Inma Cuevas

Espanya. Estiu de 1936. El cèlebre escriptor Miguel de Unamuno decideix donar suport, 
públicament, a la revolta  militar que promet portar l’ordre a la convulsa situació del 
país. Immediatament és destituït pel govern republicà com a rector de la Universitat de 
Salamanca.

23 de juliol, a les 21.30 h

The Post
EUA, 2016 / 116 min.
Dir: Steven Spielberg
Int: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts

Al juny de 1971, The New York Times i The Washington Post van prendre una valenta 
posició en favor de la llibertat d’expressió, informant sobre els documents del Pentàgon 
i l’encobriment massiu de secrets per part del govern, que havia durat quatre dècades i 
quatre presidències nord-americanes.

Totes les sessions tindran lloc a la plaça del museu (C. Sant Crist, 1)
Activitat gratuïta

Col·labora: Biblioteca Pública de Lleida


