Un món estrany

sala 1

Direcció: Don Hall (EUA, 2022)

[DOC]

PQ
102 min

ESTRENA

de divendres a dilluns: 17.00 h - 19.00 h - 21.00 h

Els Clades són una família coneguda a tot el món,
tots ells són uns exploradors de mons celebres.
Un dia, tots junts, arriben a un nou lloc que mai ha
trepitjat ningú. Allà hauran d’enfrontar-se a nombrosos perills i descobriran noves criatures mai
documentades. Tanmateix, la missió es posa en
risc i amenaça de fracassar a causa de les abundants baralles entre els components de la família...

Gabi, dels 8 als 13 anys sala 3

[DOC]

Direcció: Engeli Broberg (Suècia, 2021)

+7
77 min

ESTRENA

de divendres a dilluns: 16.30 h

Gabi tan sols vol ser Gabi. Un desig que sembla
senzill, però que no ho és. Gabi se sent diferent.
Tot i que en els seus vuit anys de vida, dir les coses clares no li ha suposat mai cap problema. Però
quan la família es trasllada a un poble petit i arriba
a la pubertat, les coses comencen a canviar. Veiem el creixement de Gabi en pantalla al llarg de
cinc anys posant en dubte les idees preconcebudes sobre el gènere...

dilluns 28 de novembre - 20 h

Música: Giacomo Puccini
Llibret: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica
Direcció: Richard Jones
Des de la Royal Opera House
Durada: 2 h 30 min (diferit)

sala 4

[DOE] [VOSE]

(Bèlgica, 2022)

+12
104 min

ESTRENA

16.45 h DOE - 21.15 h VOSE

dilluns:

16.45 h DOE

El Léo i el Rémi són dos nens de 13 anys que
sempre han estat amics. Fins que un esdeveniment impensable els separa. Arran d’això, el
Léo s’acosta a la Sophie -la mare del Rémi- per
intentar comprendre què és el que ha trencat
els seus inseparables llaços d’amistat.
sala 5

+12

[VOE]

99 min

ESTRENA

de divendres a diumenge:

17.00 h sala 2 - 19.00 h sala 2 - 21.00 h sala 2

dilluns:

16.15 h sala 2 - 18.10 h sala 2 - 21.00 h sala 4

Narra situacions en què ens podem reconèixer
i que preferiríem no explicar, o fins i tot oblidar.
Trobades inesperades, moments ridículs o decisions absurdes, cinc històries amb una mirada
àcida i compassiva a la incapacitat per governar
les nostres pròpies emocions.

La mujer rey

[DOE]

sales 3 i 6

Direcció: Gina Prince-Bythewood (EUA, 2022)

+16

134 min

ESTRENA

Una epopeia històrica inspirada en els fets reals
que van succeir al Regne de Dahomey, un dels
estats més poderosos d’Àfrica als segles XVIII i
XIX. La història segueix la Nanisca (Davis), general de la unitat militar exclusivament femenina
i la Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntes
van lluitar contra enemics que van violar el seu
honor, van esclavitzar la seva gent i van amenaçar de destruir tot el que havien viscut.

[VOSE]

Direcció: Rodrigo Sorogoyen (Espanya, 2022)

Black Panther: Wakanda Forever
Direcció: Ryan Coogler (EUA, 2022)

sala 3

+12
161 min

[DOE]

de divendres a dilluns: 18.00 h

de divendres a diumenge:

As bestas

sales 2 i 4

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 en
espanyol

En conveni amb:

Close

Historias para no contar
Direcció: Cesc Gay (Espanya, 2022)

de divendres a dilluns:

Aquesta òpera de Puccini, plena de passió, amistat i drama, està protagonitzada
per un elenc d’estrelles i dirigida per Kevin John Edusei.

Direcció: Lukas Dhont

25, 26, 27 i 28 de novembre de 2022

16.15 h sala 6 - 18.45 h sala 6 - 21.00 h sala 3

ÒPER A

LA BOHÈME

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

+12
137 min

de divendres a dilluns:

Després de la mort del rei T’Challala, la reina
Ramonda i els seus subdits: la Shuri, el M’Baku,
l’Okoye i les Dora Milatge, lluiten per protegir la
seva nació de les potències mundials que aprofiten la debilitat de Wakanda sense Black Panther.
Mentre els wakandesos s’esforcen per afrontar
el seu futur imminent, els herois han d’unir-se
amb l’ajuda de la Gossa de Guerra Nakia i Everett Ross i crear un nou camí...
sala 5
El gran Maurice
[VOSC] +7
Direcció: Craig Roberts

(Regne Unit, 2021)

106 min

18.30 h - 21.00 h

de divendres a dilluns: 16.30 h

L’Antoine i l’Olga són una parella francesa que
es va instal·lar fa temps en un llogaret de l’interior de Galícia. Allà porten una vida tranquil·la,
encara que la seva convivència amb els vilatans no és tan idíl·lica com voldrien. Un conflicte amb els seus veïns, els germans Anta, farà
que la tensió creixi al llogaret fins a arribar a un
punt de no retorn.

La veritable història de Maurice Flitcroft, un pare
de família i operador de grua en un petit poble
anglès, que veu perillar el lloc de treball a causa
de la inestabilitat econòmica del país. Després
de veure un partit de golf televisat, Maurice s’enamora del joc i decideix participar al torneig més
important del món, l’Open Britànic...

La Maternal

sala 4

[VOE]

Direcció: Pilar Palomero (Espanya, 2022)

+12

122 min

Cliff Walkers

sala 6

Direcció: Zhang Yimou (Xina, 2021)

[VOSE] +16

120 min

de divendres a dilluns: 18.45 h

de divendres a dilluns: 21.15 h

La Carla és una noia de 14 anys en risc de pobresa, que arriba embarassada de poc temps
al centre d’acollida La Maternal. Allà on ha
d’aprendre a conviure amb les companyes de
la seva edat i estar a punt per ser una bona
mare. Un gran desafiament que passa per
conèixer-se a si mateixa i entendre el món que
té al voltant, a més de bregar amb una destructiva relació amb la seva mare.

Xina. L’estat titella de Manchukuo. Anys 30. Quatre agents especials del Partit Comunista tornen
a la Xina després de rebre entrenament a la Unió
Soviètica. Junts, s’embarquen en una missió
secreta, però, després de ser entregats per un
traïdor, els espies es veuran amenaçats des que
comença la missió. Als penya-segats nevats de
Manchukuo, els espies seran posats a prova fins
al límit...

