
Il Trovatore     dilluns 25 d’octubre - 20.00 h

Direcció musical: Daniel Oren
Direcció d’escena: Francisco Negrín
Repartiment: Anna Pirozzi, Piero Pretti, 
Alessandro Spina...

Durada: 138 min
Des de Sferisterio Macerata Opera Festi-
val (gravació del 2016)

(sala 1)
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En conveni amb:

22, 23, 24 i 25 d’octubre de 2021 

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

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

Dos col·legues i la gran bèstia TP

La vida al túnel va bé per al Tootson i el Ludiwood. Allà tenen 
una vida plena de cançons, torrades amb melmelada i bro-
mes. Però un dia hi arriba una conductora de tren, amb una 
carta de desallotjament: els túnels són per a trens, no per a 
persones, i tots han de sortir d’allà immediatament. No obstant 
això, el Tootson i el Ludiwood tenen una idea: l’avi del primer 
segurament pot salvar-los. El llegendari pirata Capità Tootson 
té una cama de fusta i una temuda reputació Però on és? Els 
dos col·legues s’embarcaran en una aventura salvatge per tro-
bar el mariner i salvar la seva casa al túnel. 

Direcció: Gunhild Enger, Rune Spaans (Noruega, 2020) 77 min
sala 6 [DOC]

diumengedissabte
16.30 h 16.30 h

La família Addams 2: La gran escapada
+7

Seqüela de la pel·lícula d’animació La familia Addams (2019), 
que porta de nou la peculiar i macabra família formada per 
Morticia i Gómez, juntament amb els seus dos fills, la sinistra 
adolescent Miércoles i Pugsley, un nen aficionat a tota classe 
de maldats. A més, la família es completa amb l’alegre i caòtic 
oncle Fétido i l’àvia Addams. Aquesta segona entrega està no-
vament basada en les vinyetes creades per Charles Addams 
el 1933 per a la revista The New Yorker. 

Direcció: Greg Tiernan, Conrad Vernon (EUA, 2021) 93 min
sala 5 [DOE]

dillunsdiumengedivendres dissabte
19.00 h19.00 h 16.45 h 16.45 h

Ron dona error +7

Ambientada en un món en què els robots han esdevingut els mi-
llors amics de la canalla, Ron dona error explica la història d’en 
Barney, un nen d’11 anys que descobreix que el seu amic robot no 
funciona perquè s’ha fet malbé durant el seu transport... 

Direcció: Alessandro Carloni, 
                 Jean-Philippe Vine

(Regne Unit , 2021) 106min
sala 4 [DOC]

ESTRENA

El buen patrón +12

Esperant la visita d’un comitè que podria atorgar a la seva compa-
nyia un premi a l’excel·lència, el propietari d’una empresa de fabri-
cació de bàscules industrials intenta resoldre qualsevol problema 
dels seus treballadors en el temps suficient. Els seus problemes 
venen quan un antic treballador comença a manifestar-se a les 
portes de la fàbrica. 

Direcció: Fernando León de Aranoa (Espanya , 2021) 115 min
sales 1 i 2 [VOE]
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Quién lo impide +12

Una crida a transformar la percepció que tenim sobre l’adolescèn-
cia i la joventut; la d’aquells que van néixer a principis del segle 
XXI i acaben de fer-se majors d’edat; els que ara semblen cul-
pables de tot alhora que veuen minvades les seves esperances. 

Direcció: Jonás Trueba (Espanya , 2021) 220 min
sala 6 [VOE]

ESTRENA
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Titane +18

Un jove amb la cara masegada és descobert en un aeroport. Diu 
anomenar-se Adrien Legrand, un nen que va desaparèixer fa 10 
anys. Per al seu pare, en Vincent, això suposa el final d’un llarg 
malson i el porta a casa. Simultàniament, es succeeixen una sè-
rie d’horribles assassinats a la regió.

Direcció: Julia Ducournau  (França, 2021) 107 min
sala 4 [VOSE]

dillunsdiumengedivendres
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Maixabel +12

Maixabel Lasa l’any 2000 perd el seu marit, Juan María Jaúregui, 
assassinat per ETA. Onze anys més tard, rep una petició insòlita: 
un dels assassins ha demanat entrevistar-se amb ella a la presó 
de Nanclares de la Oca a Àlaba, on compleix condemna després 
d’haver trencat els seus llaços amb la banda terrorista. Tot i els 
dubtes i de l’immens dolor, Maixabel Lasa accedeix a trobar-se 
cara a cara amb les persones que van acabar a sang freda amb la 
vida de qui havia estat el seu company des dels setze anys. 

Direcció: Icíar Bollaín (Espanya, 2021) 116 min
sala 5 [VOE]Sin tiempo para morir +12

Bond ha deixat el servei secret i gaudeix d’una vida tranquil·la a 
Jamaica. Però la seva calma no durarà gaire temps. El seu amic 
de la CIA, Felix Leiter, apareix per demanar-li ajuda. La missió de 
rescatar un científic segrestat resulta ser molt més arriscada del 
que s’esperava, i porta Bond rere la pista d’un misteriós brivall 
armat amb una nova i perillosa tecnologia. 

Direcció: Cary Joji Fukunaga (Regne Unit, 2021) 163 min
sala 3 [DOE]

Benedetta +16

Itàlia, segle XVII. Benedetta Carlini arriba al convent de Pes-
cia, a la Toscana, i assegura ser capaç de fer miracles des que 
era jove... Adaptació de la novel·la Immodest Acts: The Life of 
a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of 
Sexuality) de Judith C. Brown, que gira al voltant de la sexualitat 
en un convent i l’homosexualitat d’una de les seves monges, que 
des de jove va començar a tenir visions sense conèixer el motiu. 

Direcció: Paul Verhoeven (França, 2021) 131 min
sala 4 [VOSE]
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dillunsdiumengedivendres dissabte
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Madres paralelas +12

Dues dones coincideixen en una habitació d’hospital on donaran a llum. 
Totes dues estan solteres i es van quedar embarassades per accident. 
La Janis, de mitjana edat, no se’n penedeix i està exultant. L’altra, l’Ana, 
una adolescent, està espantada, penedida i traumatitzada. La Janis in-
tenta animar-la mentre passegen pels passadissos de l’hospital. Les 
poques paraules que intercanviïn en aquestes hores crearan un vin-
cle molt estret entre totes dues, que per casualitat es desenvolupa i es 
complica, i canviarà les seves vides de forma decisiva. 

Direcció: Pedro Almodóvar (Espanya, 2021) 123 min
sala 2 [VOE]

Las leyes de la frontera +16

Girona, estiu de 1978. Ignacio Cañas és un estudiant introvertit 
i una mica inadaptat de disset anys que, quan coneix en Zarco i 
la Tere, dos joves delinqüents del barri xinès de la ciutat, es veu 
embolicat en múltiples furts, robatoris i atracaments durant tot 
l’estiu, it la seva vida canviarà per sempre. D’aquesta manera, 
l’Ignacio es fa gran, travessant constantment la frontera entre el 
bé i el mal, entre la justícia i la injustícia. 

Direcció: Mauro Mancini (Espanya, 2021) 130 min
[VOE]sales 6 i 5
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Venom: habrá matanza +12

Retorn d’Eddie Brock, l’astut periodista i reporter que, després 
de quedar infectat, experimentarà radicals canvis en el seu cos i 
adquirirà els poders del simbiont Venom, que fa servir Brock com 
a hoste i el convertirà en un despietat i perillós superdolent. En 
aquesta ocasió, en Venom es retrobarà amb Cletus Cassady, més 
conegut com a Carnage, l’enemic més sagnant de la història de 
Spiderman. 

Direcció: Andy Serkis (EUA, 2021) 97 min
sala 3 [DOE]Tokyo Shaking TP

El terratrèmol més gran que ha viscut Tòquio desencadena el 
desastre de Fukushima. L’Alexandra pràcticament acaba d’ater-
rar al país procedent de França, per treballar en un banc i ha 
d’afrontar aquest drama nuclear. Separada entre la seva feina i 
la seva família, defensarà l’honor i la paraula tot i el terror i l’an-
sietat que es palpa en l’ambient. 

Direcció: Olivier Peyon (França, 2021) 101 min
[VOSC]sala 2
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