
consulteu el trípctic específic i el web www.mostra.cinebaix.cat
En conveni amb:

28, 29, 30 i 31 de gener de 2022 

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

El pacte TP

Karen Blixen, de 63 anys, és al cim de l’èxit de la seva 
carrera com a escriptora i sembla ser la propera a gua-
nyar el Premi Nobel de Literatura. Després de deixar 
enrere la seva renúncia a la famosa granja a l’Àfrica per 
tornar a la seva Dinamarca natal i havent perdut l’amor 
de la seva vida, ara s’ha reinventat així mateixa com una 
sensació literària. No obstant això, la seva vida tronto-
llarà el dia que coneix un talentós poeta de 30 anys. La 
Karen li promet l’estrellat literari si ell a canvi l’obeeix 
incondicionalment, fins i tot a costa de perdre-ho tot a 
la seva vida. 

Direcció: Bille August (Dinamarca, 2021) 115 min

sala 3 [DOC/VOSC]

ESTRENA

En un muelle de Normandía +12

La crisi mundial esclata l’any 2007. Florence Aubenas, 
una reputada i inquieta reportera, decideix investigar la 
realitat dels més afectats per aquest esdeveniment: els 
aturats i els treballadors precaris. Per això, decideix fi-
car-se a la pell de les persones d’aquest sector. La Flo-
rence es muda a ciutat de mida mitjana, crea una nova 
identitat i intenta aconseguir una feina. Ara la periodista 
pretén ser una dona de quaranta-vuit anys, acabada de 
separar i sense experiència laboral. Així començarà 
una investigació que la portarà a descobrir l’explotació i 
la solidaritat que han regit un temps tan complicat. 

Direcció: Emmanuel Carrère (França, 2021) 107 min
sala 4

ESTRENA

La mama és pura pluja TP

La Jana és una nena de 8 anys forta i espavilada que té mol-
tes ganes que arribi Nadal, però aquest any l’haurà de passar 
amb la seva àvia, ja que la seva mare necessita descansar. Per 
la seva banda, la petita Violeta no s’hauria imaginat mai vivint 
al Palau de Versalles, i menys amb el seu oncle Regis! Totes 
dues protagonistes es trobaran en situacions que no entraven 
en els seus plans, però aprendran a viure-les amb optimisme 
i alegria.

Dues boniques històries plenes de màgia i tendresa que abor-
den la gestió de les emocions dels més petits de la casa. 

Direcció: Hugo de Faucompret,
Nathaniel Hlimi i Clémence 
Madeleine

(França, 2019-2020) 60 min
sala 6 [DOC]
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El cas Villa Caprice +12

La vida de Luc Germon, un famós advocat de gran 
reputació, es trastoca quan accepta un nou client, Gi-
lles Fontaine, un dels empresaris més poderosos de 
França. A aquest l’acusen de comprar una propietat en 
circumstàncies sospitoses, i haurà de confiar en les ha-
bilitats de Germon per alliberar-lo del cas, però a poc a 
poc, els aliats començaran a convertir-se en enemics... 

Direcció: Bernard Stora (França, 2020) 103 min

sales 1 i 5 [DOC]

El callejón de las almas perdidas 
+16

Finals dels anys 30, Estats Units. Stanton Carlisle és 
un home que intenta forjar-se un futur prometedor. El 
seu primer destí és acabar treballant en un circ, on co-
neixerà tota mena de singulars personalitats. Aquest 
lloc recull diferents talents, dels quals en Stanton sabrà 
treure’ls partit, com és el cas de la Molly, una jove ex-
traordinària amb qui marxarà a la ciutat per crear el seu 
propi espectacle. Però, no satisfet amb aquest triomf, 
en Stanton s’aliarà amb una misteriosa dona...

Direcció: Guillermo del Toro (EUA, 2021) 150 min
sales 1, 3 i 4 [DOE]

Delicioso +7

França, 1789, els dies previs a la Revolució. Amb l’aju-
da d’una jove de grans habilitats, un xef que ha estat 
acomiadat pel seu senyor troba la força per alliberar-se 
de la seva posició com a servent i obrir el primer res-
taurant del país. 

Direcció: Eric Besnard  (França, 2021) 112 min
sales 1 i 5 [DOE]
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Canta! 2 TP

A Canta! 2 tornarem a veure en Buster, la Meena, la 
Rosita, en Gunter, en Johnny i l’Ash. Aquesta vegada 
deixaran enrere el teatre Moon i se n’aniran junts a la 
gran ciutat. Allà hauran de pujar a un escenari més 
gran amb molts més focus apuntant-los i més públic ve-
ient-los el Dia de la Independència de 2021. 

Direcció: Garth Jennings (EUA, 2021) 110 min

sala 3 [DOC]

La meva mare és una goril·la TP

No hi ha res que la Jana desitgi més que una mare. Els 
seus 8 anys de vida els ha viscut a l’orfenat La Ginesta. 
Un dia, un Volvo Amazon atrotinat apareix de la llunya-
nia i en surt una goril·la que tria la Jana per viure amb 
ella. La Jana marxa amb la goril·la i ben aviat s’adonen 
que tenen més coses en comú del què es pensaven. 
Però malauradament, tot just quan comencen a sen-
tir-se bé juntes, el Tord, del govern municipal, apareix i 
les amenaça de tornar la Jana a l’orfenat. 

Direcció: Linda Hambäck (Suècia, 2021) 75 min

sala 5 [DOC]
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La abuela +16

La Susana ha de deixar la seva vida a París, on treballa 
com a model, i ha de tornar a Madrid. La seva àvia Pilar 
acaba de patir un vessament cerebral i ha de cuidar-la. 
Anys enrere, quan els seus pares van morir, va ser l’àvia 
qui la va criar com si fos la seva pròpia filla. Encara que 
la Susana estima incondicionalment la seva àvia, ha de 
trobar algú que pugui cuidar-la. El que comença per ser 
una breu estada a la casa de la infància, i amb l’única fa-
mília que té, es convertirà en un aterridor i tètric malson 
del qual no sabrà com escapar.

Direcció: Paco Plaza (Espanya 2021) 100 min
sala 6 [VOE]
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