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C/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com
www.cinebaix.cat - Segueix-nos!

DOC = doblada en català DOE = doblada en espanyol VOC = versió original en català VOE = versió 
original en espanyol VOSC = versió original subtitulada en català VOSE = versió original subtitulada 

SALA 2 Rifkin’s Festival                                    [DOC]    TP
Direcció i guió: Woody Allen  Països: EUA, Es-
panya, Itàlia Durada: 92 min Any: 2020 Gènere: 
Drama. Comèdia | Cinema dins el cinema Inter-
pretació: Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gers-
hon, Sergi López, Wallace Shawn...

El film narra la història d’un matrimoni nord-ameri-
cà que va al Zinemaldia de Sant Sebastià. La 
parella queda enamorada del festival, així com 
de la bellesa i encant d’Espanya i la fantasia del 
món del cinema. Ella té un affaire amb un brillant 
director de cinema francès i ell s’enamora d’una 
resident a la ciutat. 

dijous i dilluns
21.00 h 

dv-ds
19.00 h 

SALA 4 Como perros y gatos: la patrulla unida                                                   
[DOE]

TP

Títol original: Cats & Dogs 3: Paws Unite Direc-
ció: Sean McNamara Guió: Scott Bindley, John 
Requa, Glenn Ficarra País: EUA Durada: 84 min 
Any: 2020 Gènere: Comèdia. Acció | Cinema fa-
miliar. Animals  Interpretació: Sarah Giles, Kirs-
ten Robek...

El gat Gwen i el gos Roger són dos agents se-
crets que protegeixen i salven el món sense que 
els humans tinguin idea d’això. La seva aliança és 
deguda al Gran Pacte, que ha aconseguit aturar 
l’hostilitat entre gossos i gats durant una dècada.

dv-ds-dg
17.00 h 

Òpera: Giselle, el dijous 22 a les 20.00 h

Giselle encarnada per la ballarina principal del Royal Ballet, Marianela 
Núñez, acompanyada de Vadim Muntagirov, en el paper del comte 
Albrecht. 

Una història d’amor que comença en el món real i continua més enllà 
de la mort.

Adaptada per Jean Coralli i Jules Perrot, converteixen Giselle en la 
manera perfecta de descobrir el ballet clàssic.

SALES
1 i 4

Eso que tú me das                           [VOE]TP
Direcció: Jordi Évole, Ramón Lara Guió: Màrius 
Sánchez, Silvia Merino País: Espanya Durada: 
65 min Any: 2020 Gènere: Documental Interpre-
tació: Jordi Évole, Pau Donés

El 2015, el cantant de Jarabe de Palo, Pau Do-
nés, és diagnosticat de càncer. Durant cinc anys, 
l’artista conviu amb aquesta terrible malaltia i, vint 
dies abans de morir, decideix trucar a Jordi Évole 
des de l’hospital per gravar aquest documental. 
D’aquesta manera, el resultat d’aquesta xerrada 
entre dos amics va ser l’última entrevista de el can-
tant, que no va voler anar-se’n sense deixar el seu 
testimoni i agraïment per tot el que havia rebut. 

dijous
18.30 h - sala 1

dv-ds-dg-dl
20.30 h - sala 1
21.50 h - sala 1

20.00 h - sala 4

SALA 5 Akelarre                                                 [VOE]    +12
Direcció: Pablo Agüero Guió: Pablo Agüero, 
Katell Guillou País: Espanya Durada: 90 min 
Any: 2020 Gènere: Drama Interpretació: Ama-
ia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego...

A principis del segle XVII, entre el sud de Fran-
ça i el nord d’Espanya, la Inquisició va realitzar 
la més gran persecució contra les dones consi-
derades bruixes. Concretament el 1609 al País 
Basc, l’Amaia, una jove de 20 anys, és arrestada 
després d’anar a una festa nocturna acusada de 
bruixeria pel jutge Pierre de Lancre, un dels més 
cèlebres de l’època. Víctima d’una màquina judi-
cial imparable, l’Amaia a poc a poc es va ficant 
en un joc que es torna cada vegada més íntim. 

Novetat

SALA 1 Trolls 2. Gira mundial                     [DOC]TP
Títol original: Trolls World Tour  Direcció: Walt 
Dohrn, David P. Smith Guió: Jonathan Aibel, 
Glenn Berger País: EUA Durada: 94 min Any: 
2020 Gènere: Animació 
Tornen els trolls, aquests éssers encantadors 
amb punxeguts pentinats de colors, que canten, 
ballen i s’ho passen d’allò més bé. En aquesta 
ocasió, la Poppy, la líder dels trolls, descobrirà 
amb els seus amics Branch, Biggie, Tiny Dia-
mond, Cooper, Satin i Chenille, que hi ha molts 
altres tipus de música a part del pop. En aquesta 
nova aventura coneixeran trolls com en Chaz, un 
troll que estima el jazz; en Hickory, un troll que 
adora la música country; en Trollzart, el troll de 
la música clàssica, a més de l’Essence, la reina 
del funk, o el Trollex, el rei del tecno...

Estrena

dijous i dilluns
21.00 h 

dv-ds-dg
19.15 h 

dv-ds-dg
16.45 h 
18.40 h

dilluns
18.30 h 

SALA 2 La mort de Guillem                        [VOC]       +7
Direcció: Carlos Marqués-Marcet Guió: Ro-
ger Danès, Alfred Pérez Fargas País: Espanya  
Durada: 95 min Any: 2020 Gènere: Drama  
L’11 d’abril de 1993, Guillem Agulló, un noi de 
18 anys, antifeixista i antiracista, és assassinat 
d’una punyalada al cor per un grup d’extrema 
dreta. Un judici paral·lel intenta criminalitzar la 
víctima. Advocats i mitjans de comunicació ho 
redueixen tot a una simple baralla per una noia i 
presenten en Guillem Agulló com un jove violent. 
Destrossats, en Guillem i la Carme, els seus pa-
res, lluitaran perquè no es tergiversi l’assassinat 
mentre intenten recompondre la seva família. 

diumenge
18.45 h 

Cinefòrum amb el director Carles Marqués-Marcet i Núria Cadenes, autora del llibre Guillem

ENTRADA
GRATUÏTA

SALA 4 El club de los divorciados               [DOE]+16
Títol original: Divorce Club Direcció: Michaël Youn 
Guió: David Gilcreast País: França Durada: 108  
min Any: 2020 Gènere: Comèdia Interpretació: : 
Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison...
Després de cinc anys de matrimoni, i estant perduda-
ment enamorat de la seva dona, el Ben descobreix 
en públic que la seva dona l’està enganyant. Enfon-
sat, el Ben intenta recuperar-se d’aquest cop dur fins 
que en el seu camí es creua en Patrick, un examic 
que també està divorciat i li ofereix mudar-se amb 
ell. En Patrick vol aprofitar al màxim la seva nova sol-
teria, però el Ben encara no està preparat per a això. 
No obstant això, tots dos s’uneixen a altres divorci-
ats, un grup de quarantins festers...

SALA 6 Vitalina Varela                                   [VOSC]    +7
Direcció: Pedro Costa Guió: Pedro Costa, Vitali-
na Varela País: Portugal  Durada: 124 min Any: 
2019 Gènere: Drama Interpretació: Vitalina Va-
rela, Ventura

Vitalina Varela és una dona de 55 anys proce-
dent del Cap Verd que arriba a Lisboa tres dies 
després de celebrar-se el funeral del seu marit, 
que temps enrere va emigrar. Ha estat esperant 
aquest moment durant més de 25 anys.

dv-ds-dg-dl
18.45 h 

SALA 5 Sin olvido                                              [DOE]+12
Títol original: Tlmocnik Direcció: Martin Sulík 
Guió: Martin Sulík, Marek Lescák País: Eslovàquia  
Durada: 113 min Any: 2018 Gènere: Drama  Inter-
pretació: Arnaud Ducret, François-Xavier Demai-
son...

Ali Ungar, de 80 anys, troba un llibre d’un exoficial de les 
SS que descriu les seves activitats a Eslovàquia durant 
la guerra i s’adona que els seus pares van ser executats 
per ell. Sortirà a buscar venjança, però troba només el 
seu fill Georg, un jubilat vividor que s’ha distanciat del 
passat del seu pare. Però la visita de l’Ali desperta el seu 
interès, i els dos homes emprenen un viatge a través 
d’Eslovàquia a la recerca de testimonis supervivents de 
la tragèdia i descobriran profunds conflictes no resolts. 

dijous i dilluns
18.30 h 

SALA 3 Explota explota                                       [VOE]    TP
Direcció: Nacho Álvarez Guió: Eduardo Navarro, 
David Esteban Cubero, Nacho Álvarez País: Espa-
nya Durada: 110 min Any: 2020 Gènere: Musical 
Interpretació: Ingrid García Jonsson, Verónica Ec-
hegui, Fernando Guallar...

Explica la història de la Maria, una ballarina jove, 
sensual i amb ànsies de llibertat a principis dels 
anys 70, una època que a Espanya va estar mar-
cada per la rigidesa i la censura, especialment a la 
televisió. Amb ella descobrirem com fins i tot el més 
difícil dels somnis pot convertir-se en realitat. I tot 
això explicat a través dels grans èxits de Raffaella 
Carrà. 

dijous i dilluns
18.00 h 

SALES
4 i 6

De nuevo otra vez                              [VOE]TP
Direcció i guió: Romina Paula País: Argentina   
Durada: 84 min Any: 2019 Gènere: Drama | Ma-
ternitat Interpretació: Romina Paula, Esteban Bi-
gliardi, Pablo Sigal, Mariana Chaud...

La Romina decideix tornar a Buenos Aires, a casa 
de la seva mare, la Mónica, després de donar-se 
un temps amb el seu xicot i pare del seu fill de tres 
anys, en Ramon.
Treballant com a professora d’alemany, la Romi-
na ha de tornar a aprendre qui era abans de ser 
mare, tornar a connectar amb algú que sembla no 
conèixer, però que segueix latent entre les parets 
de casa de la seva mare. 

SALA 2 Falling                                                       [DOE]+12
Direcció i guió: Viggo Mortensen Països: Canada, 
Regne Unit  Durada: 112 min Any: 2020 Gènere: 
Drama | Vellesa. Família. Alzheimer Interpretació: 
Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen...

John Petersen viu amb el seu xicot Eric i la filla 
adoptiva de tots dos al sud de Califòrnia. El seu 
pare Willis, un granger tradicional i conservador de 
80 anys, decideix viatjar a Los Angeles i quedar-se 
a casa del John mentre busca el lloc idoni per jubi-
lar-se. Un cop tots junts, dos mons molt diferents 
topen. En Willis mostra senyals d’estar perdent el 
seny, i la seva peculiar forma de ser, tan divertida 
com danyosa per a alguns membres de la família, 
treu a la llum ferides del passat...

dijous i dilluns
18.30 h 

dv-ds
16.30 h 
21.00h

diumenge
16.30 h 

Novetat

dijous i dilluns
20.45 h 

dv-ds-dg
16.45 h 

dv-ds-dg

SALA 3 Crescendo                                              [DOC]    +7
Direcció: Dror Zahavi Guió: Dror Zahavi, Johannes 
Rotter, Stephen Glantz, Markus Rosenmüller País: Ale-
manya   Durada: 102 min Any: 2019 Gènere: Drama 
Interpretació: Peter Simonischek, Daniel Donskoy, Sa-
brina Amali...
El famós director d’orquestra Eduard Sporck ha acceptat 
crear una orquestra juvenil israelianopalestina, però des 
del seu inici li porta múltiples problemes sense solució. 
Havent crescut en un estat de guerra, repressió i atacs 
terroristes constants, els joves músics es troben molt 
distanciats entre ells, incapaços de formar un equip. 
D’aquesta manera, dins de l’orquestra es formen dos 
grups que desconfien profundament entre ells...

dv-ds-dg
18.55 h 
21.05 h

SALA 6 Corpus Christi                                        [DOE]+16
Títol original: Boże Ciało Direcció: Jan Komasa Guió: 
Mateusz Pacewicz Països: Polònia, França Durada: 116 
min Any: 2019 Gènere: Drama Interpretació: Bartosz 
Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna...
Narra la història del Daniel, de 20 anys d’edat, qui ex-
perimenta una transformació espiritual mentre viu en un 
Centre de Detenció Juvenil. Vol ser sacerdot, però això és 
impossible a causa dels seus antecedents penals. Quan 
és enviat a treballar a un taller de fusteria en una petita 
localitat, en arribar es fa passar per sacerdot i es fa càrrec 
accidentalment de la parròquia local. L’arribada del jove 
i carismàtic predicador és una oportunitat perquè la co-
munitat local comenci el procés de sanació després d’una 
tragèdia ocorreguda en aquesta petita població. 

dv-ds-dg
16.45 h 

dijous i dilluns
18.00 h 

dijous i dilluns
20.30 h 

dv-ds-dg
21.30 h - sala 6

dijous
18.15 h - sala 4
21.30 h - sala 4

dv-ds-dg
19.00 h 

17.00 h 
21.00 h

Estrena

21.00 h


