
En conveni amb:

14, 15, 16, 17 i 18 de gener de 2021

C/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com
www.cinebaix.cat - Segueix-nos!
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SALA 6 Fritzi. Un conte revolucionari   
                                                                [DOC/VOSC]

TP

Títol original: Fritzi - Eine Wendewun-
dergeschichte Direcció: Ralf Kukula, 
Matthias Bruhn Guió: Beate Völcker, Pé-
ter Palátsik, Hannah Schott País: Alema-
nya Durada: 86 min Any: 2019 Gènere: 
Animació 

Aquest film d’animació explica la història 
de la Fritzi. És estudiant de quart curs a 
Leipzig durant l’estiu de 1989. Ha de cui-
dar el gos de la seva millor amiga, la So-
phie, durant l’estiu, però s’assabenta que 
la Sophie i la seva família han fugit a occi-
dent a través d’Hongria. La Fritzi farà tot el 
possible per trobar la seva amiga. Amb un 
sentit subtil per a la pedagogia, aquest film 
presenta els complexos esdeveniments 
polítics i històrics que van contribuir a la 
reunificació alemanya. 

Estrena

16.00 h

SALA 5 Manual de la buena esposa   
                              [DOE/VOSE]

+7

Títol original: La bonne épouse Direc-
ció: Martin Provost Guió: Martin Provost, 
Séverine Werba País: França Durada: 
109 min Any: 2020 Gènere: Comèdia 
dramàtica Interpretació: Juliette Binoc-
he, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, 
Édouard Baer, François Berléand, Marie 
Zabukovec, Anamaria Vartolomei...

Tenir cura de la llar i doblegar-se als deu-
res conjugals sense dir ni piu: és el que 
ensenya amb fervor Paulette Van Der 
Breck a la seva escola per a noies. Les se-
ves certeses trontollaran en el moment en 
què es trobi vídua i arruïnada. És el retorn 
del seu primer amor o el vent de llibertat 
del Maig del 68? I si la bona esposa es 
convertís en una dona lliure? 

Novetat

dv-ds-dg

18.15 h DOE
16.15 h DOE

20.10 h VOSE

SALES 
3 i 4

Más allá de las palabras 
(Beyond Words)              [VOSE]

PQ

Títol original: Beyond Words Direcció  i 
guió: Urszula Antoniak País: Països Bai-
xos (Holanda) Durada: 85 min Any: 2017 
Gènere: Drama Interpretació: Jakub 
Gierszal, Andrzej Chyra, Justyna Wasi-
lewska, Philip Wilhelmi...

En Michael i el seu cap, i amic, Franz vi-
uen el millor moment de les seves vides 
a la ciutat de Berlín. Tots dos triomfen en 
el pla laboral i no tenen cap tipus de difi-
cultat econòmica. Però en Michael amaga 
un secret: és polonès. A causa d’això, el 
jove tracta de polir el seu accent, dia a dia, 
al màxim possible. No obstant això, tot 
aquest esforç sembla desbaratar-se quan 
un home apareix a la porta d’en Michael i 
afirma ser el seu pare. Tots dos passaran 
un cap de setmana junts, explorant el que 
pugui quedar de la seva relació, i el tracte 
històric entre Alemanya i Polònia. 

Estrena

dv-ds-dg

17.55 h - sala 3
16.00 h - sala 4

dilluns
17.55 h - sala 3

19.50 h - sala 4

dijous i dilluns
18.15 h DOE

20.10 h VOSE

Dijous 14 de gener a les 19:30 h, presentació del documental
Transició energètica, emergència climàtica i economia circular

Posterior debat conduït per Isabel Fernández, 
directora i productora d’audiovisuals.

Serà imprescindible inscripció prèvia a través del correu 
cecbll@llobregat.info

També podeu veure el documental i 
seguir el debat en directe a través del web www.cinebaix.cat

entrada gratuïta

S’exhibeix també amb subtítols, per fomentar la lectura i 
fer-la accessible a infants amb dificultats auditives.

dissabte i 
diumenge

20.15 h

SALA 2 Josep                                       [VOSE]+12

Direcció: Aurel Guió: Jean-Louis Milesi País: Fran-
ça Durada: 77 min Any: 2020 Gènere: Animació 

Febrer, 1939. Aclaparat per l’onada de republicans 
que fugen de la dictadura de Franco, el govern fran-
cès opta per confinar els espanyols en camps de 
concentració. En un d’aquells camps, dos homes, 
separats per un filferro de pues, traven una amis-
tat. Un d’ells és Josep Bartoli, un dibuixant que lluita 
contra el règim de Franco. 

dijous i dilluns
18.00 h

SALA 4 El padre / El pare              [DOE/VOSC]+7
Títol original: The Father Direcció: Florian Zeller 
Guió: Florian Zeller, Christopher Hampton País: 
Regne Unit Durada: 97 min Any: 2020 Gènere: 
Drama. Família Interpretació: Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell...
El pare explica la història de l’Anthony, un home que 
està perdent a poc a poc la consciència de la seva 
realitat per culpa de la demència, oblidant cada ve-
gada més tot i tots els que l’envolten. El seu caràc-
ter, cada vegada més sec, ha provocat que l’última 
cuidadora abandonés el seu lloc, i això ha fet que la 
seva filla Anne sigui qui el cuidi. Però ha de trobar 
aviat una solució, ja que d’aquí a poc té planejat mu-
dar-se a París amb l’amor de la seva vida... 

dv-ds-dg
18.25 h DOE

Mi amigo Pony                         [DOE]
Títol original: Poly Direcció: Nicolas Vanier Guió: 
Maxime Giffard, Jérôme Tonnerre, Nicolas Vanier 
(Novela: Cécile Aubry) País: França Durada: 102 
min Any: 2020 Gènere: Aventures Interpretació: 
François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit...
Pel·lícula que explica la història de la Cécile, una 
nena de 10 anys que es muda al sud de França amb 
la seva mare Louise. La integració amb els altres 
nens del poblet no és fàcil. Quan un circ ambulant 
s’instal·la al poble, la Cécile descobreix que en 
Poly, el poni estrella de l’espectacle, és maltractat. 
És llavors quan decideix protegir-lo i planejar la 
seva fugida...

SALA 6 La última gran estafa            [DOE]+12
Títol original: The Comeback Trail Direcció: Ge-
orge Gallo Guió: George Gallo, Josh Posner País: 
EUA Durada: 104 min Any: 2020 Gènere: Comè-
dia Interpretació: Robert De Niro, Morgan Free-
man, Tommy Lee Jones, Vincent Spano...
Max Barber és un productor de cinema de Hollywo-
od de pel·lícules de sèrie B que, després del fracàs 
de la seva última cinta, té un deute pendent amb el 
cap de la màfia local. Així, decideix emprendre un 
nou projecte produint una pel·lícula amb escenes 
d’acció d’alt risc, amb l’objectiu de provocar la mort 
de l’actor principal per cobrar l’assegurança...

dijous
20.15 h

dilluns
17.55 h DOE

SALES 
2 i 6

+7
Direcció: Pietro Marcello Guió: Maurizio Brauc-
ci, Pietro Marcello (novel·la: Jack London) País: 
Itàlia Durada: 128 min Any: 2019 Gènere: Dra-
ma Interpretació: Luca Marinelli, Carlo Cecchi, 
Jessica Cressy, Denise Sardisco...

Martin Eden és un noi de poble que es guanya 
la vida treballant com a mariner. Un dia aconse-
gueix salvar la vida d’Arthur Morse, un jove de 
classe alta que viu a San Francisco. Com a agra-
ïment, l’Arthur convida en Martin a casa seva i, 
a poc a poc, el va introduint en el seu propi estil 
de vida. El jove veu això com una oportunitat per 
convertir-se, finalment, en escriptor...

divendres
17.50 h - sala 6
19.50 h - sala 2

Martin Eden                                         [DOE]

Els Croods: Una nova era       [DOC]SALA 6 TP
Títol original: The Croods: A New Age  Direc-
ció: Joel Crawford Guió: Kevin Hageman, Dan 
Hageman, Paul Fisher, Bob Logan (Historia: Kirk 
De Micco , Chris Sanders) País: EUA Durada: 
95 min Any: 2020 Gènere: Animació

Els Croods miren de trobar un nou lloc on viure. 
Per aquest motiu, la primera família prehistòrica 
explora el món, per trobar-hi una nova llar. Tro-
ben un paradís idíl·lic, però el lloc amaga una 
sorpresa: hi ha una altra família que ja hi viu! 

dissabte i diumenge

18.10 h 

SALA 3 Deseando amar (In mood for love)   [VOSE]+7
Títol original: Fa yeung nin wa Títol internacio-
nal: In the Mood for Love Direcció i guió: Wong 
Kar-Wai País: Hong Kong Durada: 95  min Any: 
2000 Gènere: Drama romàntic Interpretació: 
Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Rebecca 
Pan, Siu Ping-Lam, Mama Hung...

Hong Kong, 1962. En Chow, redactor en cap d’un 
diari local, es muda amb la seva dona a un edifi-
ci habitat principalment per residents de Xangai. 
Allà coneix la Li-zhen, una jove que acaba d’ins-
tal·lar-se al mateix edifici amb el seu espòs. Un 
dia, tots dos descobriran una cosa inesperada 
sobre els seus respectius cònjuges. 

Novetat

dv-ds-dg

20.15 h
16.00 h

SALA 2 Emma.                                                            [DOE]TP
Direcció: Autumn de Wilde Guió: Eleanor Cat-
ton País: Regne Unit Durada: 124 min Any: 2020 
Gènere: Comèdia  Interpretació: Anya Taylor-
Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Miranda Hart, Mia 
Goth, Josh O’Connor...
Emma Woodhouse és una jove maca, intel·ligent 
i adinerada a qui, a més, li encanta ficar-se en els 
assumptes amorosos del seu cercle social en el 
seu avorrit poble anglès. A punt d’afrontar els rep-
tes de la vida adulta i deixar enrere l’adolescèn-
cia, l’Emma haurà de bregar amb les conseqüèn-
cies de diversos aparellaments poc afortunats, 
alhora que descobrirà l’amor romàntic. 

Novetat

dv-ds-dg
17.30 h

dilluns
20.15 h

dilluns
19.50 h

dijous

20.15 h
18.10 h

dijous i dilluns
17.50 h - sala 6

divendres
16.00 h
20.15 h

dv-ds-dg
16.00 h

dijous
17.55 h DOE
20.20 h VOSC

20.20 h VOSC

de dissabte a dillunsdissabte i diumenge
19.50 h - sala 2

ANUL·LADA


