[DOC]

Spirit (Indomable)

sala 5

Direcció: E. Bogan, E. Torresan Jr

(EUA, 2021)

87 min

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

16.30 h

16.30 h

16.30 h

16.30 h

Quan l’obstinada Lucky Prescott es veu obligada a mudar-se
de casa seva de la gran ciutat a una petita localitat fronterera, es
converteix en un peix fora de l’aigua. Però la seva vida canvia per
sempre quan fa nous amics, i forma un vincle indestructible amb
un cavall salvatge anomenat Spirit. Quan la bandada de l’Spirit és
capturada per lladres de bestiar, la Lucky i el seu grup d’amics, amb
els seus cavalls, emprendran una èpica aventura per alliberar-los.

¡A todo tren!
(Destino Asturias)

sales 5 i 6

Direcció: Santiago Segura

(Espanya, 2021)

[VOE]

+7

90 min

divendres
dissabte
dilluns
diumenge
19.00 h sala 6 19.00 h sala 6 19.00 h sala 6 19.00 h sala 6
20.15 h sala 5 20.15 h sala 5 20.15 h sala 5 20.15 h sala 5
Un pare i un avi es converteixen en els encarregats de portar
un grup de nens a un campament d’estiu. No obstant això, a
causa d’una confusió, els adults es veuen obligats a recórrer
mitja Espanya per trobar els petits abans que la resta de pares
s’adoni de l’extraviament.

Peter Rabbit 2. L’escapada sala 1 [DOC]
Direcció: Will Gluck
divendres
18.45 h

(EUA, 2021)

dissabte
18.45 h

+7

93 min
dilluns
18.45 h

diumenge
18.45 h

Torna l’entremaliat i aventurer Peter Rabbit amb la resta dels
seus companys animals. En aquesta segona entrega, la Bea
i Thomas McGregor s’han casat. Encara que Peter Rabbit i
en Thomas abans eren autèntics enemics, ara s’han fet molt
amics. Això sí, tot i haver aconseguit crear una família improvisada, el rebel conill tindrà les seves diferències amb McGregor i seguirà causant problemes. Per això, decidirà anar-se’n
sol, més enllà del jardí on sempre ha viscut. Allà, coneixerà
un nou conill que va ser amic del seu pare, i haurà de decidir
quin tipus de conill vol ser.
En conveni amb:

¡Al abordaje!

sala 3

[VOSE]

(França, 2020)

Direcció: Guillaume Brac

PQ
95 min

ESTRENA
divendres
18.25 h

dissabte
18.25 h

diumenge
18.25 h

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

TP

dilluns
18.25 h

23, 24, 25 i 26 de juliol de 2021
Space Jam: Noves llegendes sales 1 i 2 [DOC]
Direcció: Malcolm D. Lee

(EUA, 2021)

PQ

121 min

ESTRENA
divendres

16.30 h - sala 1

dissabte

16.30 h - sala 1

diumenge

16.30 h - sala 1

dilluns

16.30 h - sala 1

18.40 h - sala 2 18.40 h - sala 2 18.40 h - sala 2 18.40 h - sala 2
20.30 h - sala 1 20.30 h - sala 1 20.30 h - sala 1 20.30 h - sala 1

Seqüela de la cinta original de 1996, Space Jam, protagonitzada per Michael Jordan. En aquesta segona part, la
superestrella de l’NBA és Lebron James, qui queda atrapat
amb el seu fill Dom en un estrany lloc, un espai digital d’una
força totpoderosa i malvada coneguda com A. I. Per tornar
a casa i posar fora de perill el seu fill, el jugador de bàsquet
haurà d’unir forces amb Bugs Bunny, Lola Bunny i la resta de
personatges dels Looney Tunes per enfrontar-se en un partit
de bàsquet als campions digitalitzats per A. I.

El cover

sala 2

Direcció: Secun de la Rosa

[VOE]

(Espanya, 2020)

+7

83min

ESTRENA
divendres

dissabte

diumenge

dilluns

17.00 h

17.00 h

17.00 h

17.00 h

20.55 h

20.55 h

20.55 h

20.55 h

En Dani ha heretat de la seva família l’amor per la música i
també la por al fracàs. Així que treballa de cambrer abans de
malviure del seu somni com els seus pares. Aquest any, com
cada estiu, Benidorm s’omple d’artistes que vénen a cantar
als seus bars, hotels i sales de festa. Allà en Dani coneix la
Sandra, qui canviarà la seva forma d’entendre l’art.
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

Viuda Negra
Direcció: Cate Shortland
divendres

dissabte

sales 3 i 6
(EUA, 2020)
diumenge

[DOE]

+12

134 min
dilluns

16.30 h sala 6 16.30 h sala 6 16.30 h sala 6 16.30 h sala 6

Una calorosa nit d’estiu a París, en Félix coneix l’Alma. La cita
va vent en popa i tots dos acaben dormint junts en un parc.
L’endemà, ella se n’ha d’anar a passar l’estiu amb la seva família al sud de França. El noi, que s’ha enamorat de la jove,
decideix donar-li una sorpresa i passar l’estiu amb la seva
mitja taronja. En companyia del seu millor amic, en Chérif,
comença un trajecte en cotxe compartit amb el desconegut i
gata maula Edouard. En arribar, un petit accident amb el cotxe
provocarà que tots tres comparteixin càmping en unes vacances atípiques on res surt segons el que estava previst.

20.15 h sala 3 20.15 h sala 3 20.15 h sala 3 20.15 h sala 3

Les aparences

+12

La purga: infinita

110 min

Direcció: Everardo Gout

sala 4

Direcció: Marc Fitoussi

[DOC]

(França, 2020)

divendres
16.45 h

dissabte
16.45 h

diumenge
16.45 h

dilluns
16.45 h

20.35 h

20.35 h

20.35 h

20.35 h

L’Eve i en Henri són un matrimoni francès que viu a Viena.
Ella treballa a l’Institut Francès de la ciutat i ell és director de l’Òpera. Tenen un fill, el petit Malo. Encara que les
seves vides semblen absolutament perfectes, un dia l’Eve
descobreix que el seu marit li està sent infidel amb la professora de cant del seu fill. Tocada i enfonsada, l’Eve no
deixarà veure el seu dolor i traïció en l’entorn burgès en el
qual estan tan acostumats a viure, però la seva venjança la
té preparada per servir-la freda.

La dona que va fugir
Direcció: Hong Sang-soo

sala 4 [VOSC] TP

(Corea del Sud, 2020) 77 min

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

19.00 h

19.00 h

19.00 h

19.00 h

Mentre el seu marit és de viatge de negocis, la Gamhee
queda amb tres dones als afores de Seül. Primer visita
dues amigues a casa seva i després es troba de casualitat
una vella amiga en un cinema. Però qui és la dona que
fuig? De què fuig i per què?

Natasha Romanoff, àlies Viuda Negra, s’enfronta als capítols
més foscos de la seva història quan sorgeix una perillosa
conspiració relacionada amb el seu passat. Perseguida per
una força que no s’aturarà davant de res per destruir-la, la Natasha ha de bregar amb la seva història com a espia i amb la
petja de relacions destruïdes que va deixar enrere molt abans
de convertir-se en Venjadora.

divendres

dissabte

sales 3 i 6 [DOE] +18
(EUA, 2020)
diumenge

103 min
dilluns

16.30 h sala 3 16.30 h sala 3 16.30 h sala 3 16.30 h sala 3
20.45 h sala 6 20.45 h sala 6 20.45 h sala 6 20.45 h sala 6
La purga és una nit sense llei, on tota mena de crims estan
permesos. I és que el govern ha decidit que una nit a l’any,
durant dotze hores, qualsevol activitat criminal, fins i tot l’assassinat, serà legal. El crim fa estralls als Estats Units i les
presons estan plenes. No es pot trucar a la policia, els hospitals no admeten pacients, els ciutadans han d’apanyar-s’ho
sols perquè cometre un delicte no està castigat.

Miss Marx

sala 5

Direcció: Susanna Nicchiarelli (Itàlia, 2020)

[DOE]

+12

107 min

divendres

dissabte

diumenge

dilluns

18.15 h

18.15 h

18.15 h

18.15 h

Eleanor ‘Tussy’ Marx, és la filla petita de Karl Marx, una dona
brillant, intel·ligent, apassionada i lliure. Va ser una de les
primeres feministes que va seguir amb el llegat del seu pare
i del seu company Engels. Lluitadora incansable pels drets
de la classe obrera, per la fi del treball infantil, pels drets de
feministes i contra moltes altres injustícies. A més en el film
coneixem la seva vida privada: on la seva atracció pel desenfrenat i presumit Edward Aveling posa de l’inrevés tot el que
l’Eleanor defensa en la seva vida pública.

