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SALA 4 Sentimental                                   [VOE]+16

Direcció i guió: Cesc Gay País: Espanya  
Durada: 82 min Any: 2020 Gènere: Comèdia 
Interpretació: Javier Cámara, Belén Cuesta, 
Alberto San Juan, Griselda Siciliani

Sentimental parla de les relacions sentimen-
tals quotidianes de dues parelles que viuen al 
mateix bloc de pisos. La cordialitat entre les 
dues llars es veu interrompuda quan la parella 
dels baixos convida l’altra a un sopar, durant 
el qual els proposen practicar sexe en grup. 
A través de la comèdia, es reflecteixen temes 
molt quotidians com l’amor, les baralles, el 
dolor i l’odi... amb l’objectiu de mostrar que 
en la vida en parella, tant els homes com les 
dones, han de lluitar constantment. 

Novetat

SALES
4 i 6

El palacio ideal                            [DOE]TP
Títol original: L’incroyable histoire du facteur 
Cheval Direcció: Nils Tavernier Guió: Laurent 
Bertoni, Fanny Desmares, Nils Tavernier País: 
França Durada: 105 min Any: 2018 Gènere: 
Drama Interpretació: Jacques Gamblin, La-
etitia Casta, Florence Thomassin, Bernard Le 
Coq, Natacha Lindinger, Zelie Rixhon...
França, finals del segle XIX. Joseph Ferdinand 
Cheval és un carter que viatja cada dia pels 
poblets de la regió de la Droma. Un dia coneix 
la dona de la seva vida, la Philomena, i de la 
seva unió neix l’Alice, a qui estimarà més que 
a ningú. Per ella, Cheval es proposa un objec-
tiu: construir-li amb les seves pròpies mans un 
increïble palau. Malgrat les dificultats, Cheval 
no es rendirà i dedicarà 33 anys a construir una 
obra extraordinària que va cridar l’atenció d’ar-
tistes com André Breton o Pablo Picasso, i que 
encara avui és famosa a França. 

Novetat

dijous
18.15 h 
20.30 h

dv-ds-dg-dl
18.15 h - sala 4

La família Samuni La candidata 
perfecta

dilluns
20.30 h 

dv-ds-dg
16.30 h 
20.30 h

dijous
18.00 h - sala 6

20.10 h - sala 6

La Mostra de CineBaix
Festival de cinema de la Mediterrània i el Llevant

Un cuento de tres
 hermanas

De repente, 
el paraíso

Terminal Sud Advocate

La dona il·legal 14 de Julio Per la llibretat
Informació, al  web mostra.cinebaix.cat i al diptic específic

SALA 6 Aniré on vagis tu                [DOC/VOSC]TP
Títol original: J’irai où tu iras Direcció: Géral-
dine Nakache Guió: Yohan Gromb, Rebecca 
Zlotowski, Géraldine Nakache País: França  
Durada: 100 min Any: 2019 Gènere: Comèdia 
/ Família Interpretació: Géraldine Nakache, 
Leïla Bekhti, Patrick Timsit, Pascale Arbillot, 
Célia Pilastre, Romain Francisco...

La Vali i la Mina són dues germanes completa-
ment oposades, distanciades pels avatars de 
la vida. Una és cantant, somiadora i emotiva. 
L’altra és terapeuta, distant i racional. El seu 
pare acaba trobant l’oportunitat perfecta per 
reunir-les durant un cap de setmana i intentar 
reconciliar-les: la Vali té una audició a París i 
és la Mina qui haurà de portar-la allà, malgrat 
el seu rebuig per la passió de la seva germana. 

Estrena

SALA 5 Els papers d’Aspern                    [DOC]+7
Títol original: The Aspern Papers Direcció: 
Julien Landais Guió: Jean Pavans, Julien Lan-
dais, Hannah Bhuiya País: Alemanya Durada: 
91 min Any: 2018 Gènere: Drama Interpreta-
ció: Jonathan Rhys Meyers, Vanessa Redgra-
ve, Joely Richardson, Lois Robbins, Jon Korta-
jarena, Poppy Delevingne...

Venècia, Segle XIX. Un ambiciós editor, obses-
sionat amb el poeta romàntic Jeffrey Aspern i 
la seva curta i romàntica vida, viatja dels Es-
tats Units a Venècia decidit a aconseguir les 
cartes que Aspern va enviar a la seva amant 
i musa, una dona que guarda gelosament els 
seus secrets... Adaptació de la novel·la de 
Henry James. 

Estrena

dilluns
20.20 h 

dv-ds-dg
16.30 h - DOC 

18.20 h - DOC 

dilluns
18.20 h - DOC 

20.15 h - VOSC 

SALA 3 No matarás                                     [VOE]+16
Direcció: David Victori Guió: Jordi Valle-
jo, David Victori, Clara Viola País: Espanya 
Durada: 92 min Any: 2020 Gènere: Thriller 
Interpretació: Mario Casas, Milena Smit, Jo-
aquín Caserza, Victor Solé...

El Dani, un bon noi que durant els últims anys 
de la seva vida s’ha dedicat exclusivament a 
cuidar el seu pare malalt, decideix reprendre 
la seva vida després de la mort d’aquest. Just 
quan ha decidit emprendre un llarg viatge, 
coneix la Mila, una noia tan inquietant i sen-
sual com inestable, que convertirà aquesta 
nit en un autèntic malson. Les conseqüències 
d’aquesta trobada portaran el Dani fins a tal 
extrem que es plantejarà coses que mai hau-
ria pogut imaginar. 

dijous i dilluns
20.15 h 

SALA 1 Las brujas (de Roald Dahl)       [DOE]TP
Títol original: Roald Dahl’s The Witches Direc-
ció: Robert Zemeckis Guió: Robert Zemeckis, 
Kenya Barris, Guillermo del Toro País: EUA 
Durada: 99 min Any: 2020 Gènere: Terror. Fan-
tàstic Interpretació: Anne Hathaway, Octavia 
Spencer...

Les bruixes de debò no són com les que surten 
als contes, que van muntades al pal d’una es-
combra. Les bruixes de veritat vesteixen roba 
normal i viuen en cases normals i tenen feines 
normals. Per això són tan difícils d’atrapar. Abans 
de complir els vuit anys, un nen tindrà diferents 
trobades amb bruixes. I és que aquest nen i la 
seva àvia s’enfrontaran a la terrible Associació 
de Bruixes d’Anglaterra. Serà sota l’aparença de 
dones normals i corrents com aquestes bruixes 
celebraran la seva convenció anual en un hotel. 

dilluns

dv-ds-dg
18.20 h 
20.15 h

dv-ds-dg
16.15 h 
18.15 h

20.15 h

18.00 h 

SALA 3 Trolls 2. Gira mundial                   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 encanta-
dors 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, Big-
gie, Tiny Diamond, Cooper, Satin i Chenille, 
que hi ha molts altres tipus de música a part 
del pop. En aquesta nova aventura coneixe-
ran trolls com en Chaz, un troll que estima 
el jazz; en Hickory, un troll que adora la mú-
sica country; en Trollzart, el troll de la músi-
ca clàssica, a més de l’Essence, la reina del 
funk, o el Trollex, el rei del tecno...

dv-ds-dg
16.30  h 

dijous i dilluns
18.15 h 

20.15 h

20.15 h - VOSC 

dv-ds-dg
18.30 h 
20.20 h

Òpera: MACBETH, el dijous 26 a les 18.30 h

Antonio Pappano dirigeix l’orquestra i cor del 
Royal Opera House

La principal novetat d’aquesta producció és la participació d’An-
na Netrebko, com a Lady Macbeth, un dels papers principals 
d’aquesta òpera. La soprano russa lidera un elenc en què a més 
destaca el baríton Zeljo Luji com a Macbeth, i el baríton baix italià 
Ildebrando D’Arcangel, com a Banquo.

THE ROYAL OPERA
Òpera en quatre actes
Durada: 200 minuts aprox.


