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

Òpera: Jonas Kaufmann, My Vienna
el dijous 17 a les 20.00 h

El recital més esperat de la temporada. El millor tenor del món,
ret homenatge a la ciutat del vals i l’òpera. Melodies mundialment conegudes, cançons de la tradició vienesa, presentades
des de la més profunda admiració pel tenor més famós de l’actualitat que torna a les seves arrels amb aquest concert. Filmat
en viu en el màgic entorn de la Wiener Konzerthaus, el concert
presenta música popular vienesa de Die Fledermaus i Wienerblut de Johann Strauss i La viuda alegre de Franz Lehár, així
com molts altres clàssics inspirats en la ciutat de Viena.

17, 18, 19, 20 i 21 de setembre de 2020
SALA 1

+7

Estrena

Jonas Kaufmann interpreta aquest fabulós recital, al qual
s’uneix l’aclamada soprano Rachel Willis-Sørensen, acompanyats de l’Orquestra Filharmònica de Praga sota la batuta de el
mestre Jochen Rieder. Una meravellosa vetllada amb el tenor
més important i versàtil de la seva generació.

dv-ds
16.45 h
19.15 h
21.45 h

PROPERAMENT

dl
17.45 h
20.15 h

En busca de
Summerland

Falling

Canción sin nombre

Wonder Woman
1984

SALA 7 VIRTUAL (www.cinebaixsala7.com)

Rodin

Los 50 son los
nuevos 30

La virgen de agosto O los tres o ninguno

TP

Direcció: Santiago Segura Guió: Marta González de Vega, Santiago Segura
País: Espanya Durada: 96 min Any:
2020 Gènere: Comèdia Interpretació:
Santiago Segura, Toni Acosta, Loles
León, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González
dv-ds
17.45 h - sala 3 Morollón, Sirena Segura, Leo Harlem,
Silvia Abril, Wendy Ramos, Lorena Ber19.35 h - sala 2 dún, José Mota, Florentino Fernández...
22.00 h - sala 3 Amb el triomf de l’assistenta virtual
‘Conchi’, el Javier (Santiago Segura)
dg
s’ha convertit en líder del xat de mares
17.45 h - sala 3 i tot va sobre rodes. Sembla tenir-ho tot
sota control, però la notícia inesperada
19.35 h - sala 2 de l’arribada d’un nou nadó ho posa tot
cap per avall. I per rematar-ho arribarà
dl
la sogra.
18.15 h - sala 3
20.45 h - sala 2

dj
18.15 h - sala 2
20.45 h - sala 2
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En conveni amb:

Los 50 son los
nuevos 30

La virgen de agosto O los tres o ninguno

SALES
2i3
Novetat

Pinocho

[DOE]

Títol original: Pinocchio Direcció:
Mateo Garrone Guió: Matteo Garrone,
Massimo Ceccherini (conte: Carlo Collodi) País: Itàlia Durada: 125 min Any:
2019 Gènere: Fantàstic. Aventures Interpretació: Federico Ielapi, Roberto
Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo,
Massimo Ceccherini, Marine Vacth...

Adaptació de la famosa història, basada
en el llibre de Carlo Collodi Las aventuras de Pinocho (1883), sobre un titella
de fusta que es converteix en un nen de
veritat i té com a pare en Geppetto (Roberto Benigni), un pobre i solitari tallador
de fusta. Com qualsevol nen, en Pinotxo
sent curiositat pel món i aprèn per assaig
i error. En un món entre la realitat i la fantasia, en una Itàlia rural i atemporal, en
Pinotxo inicia un viatge que l’enfrontarà
cara a cara amb la natura, el regne animal i el món de la imaginació.

dg
16.45 h
19.15 h
dl
17.45 h

Rodin

Padre no hay más que uno 2:
La llegada de la suegra [VOE]

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 conveni amb:

En busca de
Summerland

[DOE]

Adaptació de la famosa història, basada
en el llibre de Carlo Collodi Las aventuras de Pinocho (1883), sobre un titella
de fusta que es converteix en un nen de
veritat i té com a pare en Geppetto (Roberto Benigni), un pobre i solitari tallador
de fusta. Com qualsevol nen, en Pinotxo
sent curiositat pel món i aprèn per assaig
i error. En un món entre la realitat i la fantasia, en una Itàlia rural i atemporal, en
Pinotxo inicia un viatge que l’enfrontarà
cara a cara amb la natura, el regne animal i el món de la imaginació.
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Títol original: Pinocchio Direcció:
Mateo Garrone Guió: Matteo Garrone,
Massimo Ceccherini (conte: Carlo Collodi) País: Itàlia Durada: 125 min Any:
2019 Gènere: Fantàstic. Aventures Interpretació: Federico Ielapi, Roberto
Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo,
Massimo Ceccherini, Marine Vacth...

TP

Padre no hay más que uno 2:
La llegada de la suegra [VOE]

Direcció: Santiago Segura Guió: Marta González de Vega, Santiago Segura
País: Espanya Durada: 96 min Any:
2020 Gènere: Comèdia Interpretació:
Santiago Segura, Toni Acosta, Loles
León, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González
dv-ds
17.45 h - sala 3 Morollón, Sirena Segura, Leo Harlem,
Silvia Abril, Wendy Ramos, Lorena Ber19.35 h - sala 2 dún, José Mota, Florentino Fernández...
22.00 h - sala 3 Amb el triomf de l’assistenta virtual
‘Conchi’, el Javier (Santiago Segura)
dg
s’ha convertit en líder del xat de mares
17.45 h - sala 3 i tot va sobre rodes. Sembla tenir-ho tot
sota control, però la notícia inesperada
19.35 h - sala 2 de l’arribada d’un nou nadó ho posa tot
cap per avall. I per rematar-ho arribarà
dl
la sogra.
18.15 h - sala 3
20.45 h - sala 2

dj
18.15 h - sala 2
20.45 h - sala 2

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

[DOE]

SALA 4

Direcció i guió: Christopher Nolan País:
Regne Unit Durada: 150 min Any: 2020 Gènere: Thriller. Acció. Ciència-ficció Interpretació: John David Washington, Robert Patdv-ds
16.45 h - sala 2 tinson, Elizabeth Debicki...
el món de l’espionatge internacional, un
19.00 h - sala 4 En
home prefereix morir abans que entregar els
seus
companys. Després d’aconseguir supe21.30 h - sala 2
rar aquesta difícil prova, aquest home tindrà
una
important
missió: evitar una nova amedg
naça molt més perillosa que la tercera guerra
16.45 h - sala 2 mundial. La clau serà una sola paraula: TE19.00 h - sala 4 NET. La manera de veure el món d’una altra
manera. Aquest thriller d’acció i misteri està
dl
escrit i dirigit per Christopher Nolan, autor
17.45 h - sala 2 de pel·lícules com Interstellar (2014) i Orígen
(2010).
20.00 h - sala 4

Novetat

SALES
2i4
Novetat

SALA 6

+12

+12

Novetat
dj - dl
18.00 h
20.30 h

After. En mil pedazos

[DOE]

Títol original: After We Collided Direcció:
Roger Kumble Guió: Mario Celaya (novel·
la: Anna Todd) País: EUA Durada: 105 min
Any: 2020 Gènere: Drama, romanç Interpretació: Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Josephine Langford, Selma Blair...

Ha passat el temps, i encara no se sap si en
Hardin és realment el noi profund i reflexiu de
qui la Tessa es va enamorar, o ha estat un estrany tot aquest temps. Ella vol allunyar-se’n,
però no és tan fàcil. La Tessa s’ha centrat en
els seus estudis i comença a treballar com a
becària a Vance Publishing. Allà coneix en
Trevor, un nou i atractiu company de feina
que és exactament el tipus de persona amb
qui hauria d’estar. Però en Hardin sap que va
cometre un error, possiblement el més gran
de la seva vida i vol corregir els seus errors i
vèncer els seus dimonis...

dv-ds
17.15 h
19.30 h
22.00 h
dg
17.15 h
19.30 h

SALES
3i4
Novetat

Tenet

TP

La boda de Rosa

dj
18.00 h
20.00 h

Novetat

19.45 h
22.00 h
dg
17.30 h
19.45 h

segur i saludable
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Novetat
dj - dl
18.00 h
20.30 h

[DOE]

Títol original: After We Collided Direcció:
Roger Kumble Guió: Mario Celaya (novel·
la: Anna Todd) País: EUA Durada: 105 min
Any: 2020 Gènere: Drama, romanç Interpretació: Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Josephine Langford, Selma Blair...

Ha passat el temps, i encara no se sap si en
Hardin és realment el noi profund i reflexiu de
qui la Tessa es va enamorar, o ha estat un estrany tot aquest temps. Ella vol allunyar-se’n,
però no és tan fàcil. La Tessa s’ha centrat en
els seus estudis i comença a treballar com a
becària a Vance Publishing. Allà coneix en
Trevor, un nou i atractiu company de feina
que és exactament el tipus de persona amb
qui hauria d’estar. Però en Hardin sap que va
cometre un error, possiblement el més gran
de la seva vida i vol corregir els seus errors i
vèncer els seus dimonis...

dv-ds
17.15 h
19.30 h
22.00 h
dg
17.15 h
19.30 h
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After. En mil pedazos

TP

La boda de Rosa

[VOE]

Direcció i guió: Pilar Palomero País: Espanya
Durada: 100 min Any: 2020 Gènere: Drama |
Infància. Adolescència. Anys 90 Interpretació:
Andrea Fandós, Natalia de Molina...

cinema associatiu
de proximitat

SALA 4

SALA 6

Las niñas

La Celia és una nena d’11 anys que estudia en
un col·legi de monges a Saragossa i viu amb
la seva mare Adela, una vídua de 30 anys que
somia que la seva filla tingui tot allò que se li
va negar a ella, com l’oportunitat d’anar a la
universitat. Però un dia arriba a la seva vida la
Brisa, una nova companya acabada d’arribar de
Barcelona, que l’empeny cap a una nova etapa
en la seva vida: l’adolescència. Als principis de
l’última dècada del segle XX, l’Espanya de l’Expo i de les Olimpíades de l’92, la Celia es troba
entre dos mons, el de la seva educació a casa i
a l’escola i en el d’un nou món que l’espera fora.
És el moment de descobrir que la vida està feta
de moltes veritats i algunes mentides.

dv-ds
17.30 h

[DOE]
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dj - dl
18.30 h
20.45 h

Direcció i guió: Christopher Nolan País:
Regne Unit Durada: 150 min Any: 2020 Gènere: Thriller. Acció. Ciència-ficció Interpretació: John David Washington, Robert Patdv-ds
16.45 h - sala 2 tinson, Elizabeth Debicki...
el món de l’espionatge internacional, un
19.00 h - sala 4 En
home prefereix morir abans que entregar els
seus
companys. Després d’aconseguir supe21.30 h - sala 2
rar aquesta difícil prova, aquest home tindrà
una
important
missió: evitar una nova amedg
naça molt més perillosa que la tercera guerra
16.45 h - sala 2 mundial. La clau serà una sola paraula: TE19.00 h - sala 4 NET. La manera de veure el món d’una altra
manera. Aquest thriller d’acció i misteri està
dl
escrit i dirigit per Christopher Nolan, autor
17.45 h - sala 2 de pel·lícules com Interstellar (2014) i Orígen
(2010).
20.00 h - sala 4

+12

[DOC]

El Trasto és un gos que viu amb tota mena de
luxes i sense cap complicació al costat de la
seva rica propietària, però quan aquesta mor
el gos haurà d’aprendre a viure sense cap dels
luxes als quals està acostumat. Sense diners
i fora de la mansió on sempre havia viscut, el
Trasto ha de fer front als perills del carrer fins
que el seu camí es creua amb la Zoe, una jove
que l’acull a casa seva. No obstant això, la tranquil·litat no arriba per al Trasto quan ha d’evitar
ser atrapat pels cobdiciosos nebots de la seva
antiga propietària, que el necessiten per cobrar
l’herència que ella li havia deixat íntegrament
a ell.

dv-ds-dg
17.00 h

SALA 5

Trasto. De la mansió al carrer

Títol original: Troube Direcció: Kevin Johnson Guió: Judah Miller, Rob Muir, John Paul
Murphy, Harland Williams (història: Jordan
Katz) País: Canadà Durada: 87 min Any: 2019
Gènere: Animació, comèdia, Infantil

[VO]

Direcció: Icíar Bollaín Guió: Icíar Bollaín,
Alicia Luna País: Espanya Durada: 100 min
Any: 2020 Gènere: Comèdia. Drama Interdj
Candela Peña, Sergi López, Nat18.15 h - sala 3 pretació:
halie Poza, Paula Usero, Ramón Barea, Xavo
20.30 h - sala 3 Giménez, María Maroto, Eric Francés, Lucín
Poveda, María José Hipólito
dv-ds
20.00 h - sala 3
A punt de fer-ne 45, la Rosa s’adona que ha
22.15 h - sala 4 viscut sempre per als altres i decideix marxar, deixar-ho tot i prémer el botó nuclear. Vol
prendre les regnes de la seva vida i complir
dg
somni de tenir un negoci propi. Però aviat
20.00 h - sala 3 el
descobrirà que el seu pare, els seus germans
i
la
seva filla tenen altres plans, i que canviar
dl
vida no és tan senzill si no està en el guió
18.00 h - sala 4 de
familiar.
20.30 h - sala 3
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Las niñas

[VOE]

Direcció i guió: Pilar Palomero País: Espanya
Durada: 100 min Any: 2020 Gènere: Drama |
Infància. Adolescència. Anys 90 Interpretació:
Andrea Fandós, Natalia de Molina...
La Celia és una nena d’11 anys que estudia en
un col·legi de monges a Saragossa i viu amb
la seva mare Adela, una vídua de 30 anys que
somia que la seva filla tingui tot allò que se li
va negar a ella, com l’oportunitat d’anar a la
universitat. Però un dia arriba a la seva vida la
Brisa, una nova companya acabada d’arribar de
Barcelona, que l’empeny cap a una nova etapa
en la seva vida: l’adolescència. Als principis de
l’última dècada del segle XX, l’Espanya de l’Expo i de les Olimpíades de l’92, la Celia es troba
entre dos mons, el de la seva educació a casa i
a l’escola i en el d’un nou món que l’espera fora.
És el moment de descobrir que la vida està feta
de moltes veritats i algunes mentides.
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halie Poza, Paula Usero, Ramón Barea, Xavo
20.30 h - sala 3 Giménez, María Maroto, Eric Francés, Lucín
Poveda, María José Hipólito
dv-ds
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A punt de fer-ne 45, la Rosa s’adona que ha
22.15 h - sala 4 viscut sempre per als altres i decideix marxar, deixar-ho tot i prémer el botó nuclear. Vol
prendre les regnes de la seva vida i complir
dg
somni de tenir un negoci propi. Però aviat
20.00 h - sala 3 el
descobrirà que el seu pare, els seus germans
i
la
seva filla tenen altres plans, i que canviar
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vida no és tan senzill si no està en el guió
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20.30 h - sala 3

[DOC]

El Trasto és un gos que viu amb tota mena de
luxes i sense cap complicació al costat de la
seva rica propietària, però quan aquesta mor
el gos haurà d’aprendre a viure sense cap dels
luxes als quals està acostumat. Sense diners
i fora de la mansió on sempre havia viscut, el
Trasto ha de fer front als perills del carrer fins
que el seu camí es creua amb la Zoe, una jove
que l’acull a casa seva. No obstant això, la tranquil·litat no arriba per al Trasto quan ha d’evitar
ser atrapat pels cobdiciosos nebots de la seva
antiga propietària, que el necessiten per cobrar
l’herència que ella li havia deixat íntegrament
a ell.

dv-ds-dg
17.00 h

SALA 5

Trasto. De la mansió al carrer

Títol original: Troube Direcció: Kevin Johnson Guió: Judah Miller, Rob Muir, John Paul
Murphy, Harland Williams (història: Jordan
Katz) País: Canadà Durada: 87 min Any: 2019
Gènere: Animació, comèdia, Infantil

cinema associatiu
de proximitat

segur i saludable

