DIJOUS 9 DE JUNY - 19:00 H – Espai Plana de l’Om de Manresa
THE GROWN – UPS (Los niños). De Maite Alberdi (Xile, Països Baixos, França, 2016)
VO castellà. 80 minuts
L’Anita, la Rita, en
Ricardo i l’Andrés van a
la mateixa escola per
nens amb síndrome de
Down… des de fa 40
anys. Porten més temps
a l’escola que la majoria
de professors i cada any
aproven
totes
les
assignatures. Estan farts
de ser tractats com si
fossin nens petits quan
en realitat estan a punt
de fer cinquanta anys.
Desitgen poder conduir,
gaudir del sexe, tenir
una feina de veritat,
casar-se, ser pares. Estan convençuts d’assumir les responsabilitats de la vida adulta, però la
societat no els hi posa fàcil.
La directora xilena Maite Alberdi exhibeix el seu talent per enquadrar una realitat incòmode
sense prejudicis. Una història d’amor commovedora, un retrat dolç i amb sentit de l’humor.

DIVENDRES 10 DE JUNY - 19:00 H – Espai Plana de l’Om de Manresa
IN LOCO PARENTIS. De Neasa Ní Chianáin i David Rane (Irlanda, Espanya, 2016)
VO en anglès amb substítols en castellà. 99 minuts
Llatí, matemàtiques i
rock & roll. Descobrim el
món
màgic
de
la
Headfort School, l’únic
internat d’Irlanda per
nens de 7 a 12 anys.
L’escola està situada en
una mansió del segle
XVIII que recorda a
Hogwarts, amb portes
secretes i un jardí
immens
amb
racons
d’encanteri.
En John i l’Amanda es
van conèixer a Headfort,
es van casar i fa més de 50 anys que conviuen en una casa al costat de l’escola. Són la parella de
professors més estrambòtica i entranyable que hàgiu vist mai. El seu mètode barreja els
fonaments de les humanitats clàssiques amb la diversió de la modernitat. Seguim les seves
classes durant un any i l’evolució dels seus alumnes ens deixa bocabadats.

