Venda d’entrades a la taquilla de CineBaix i per internet
Preus habituals de CineBaix
Socis i sòcies de CineBaix:gratuïtes totes les sessions
(entrades només a taquilla)

14 pel·lícules i 7 curtmetratges d’11 països
9 estrenes a Catalunya
11 PAÏSOS
Txad, Ghana, Malawi, Sud-àfrica, Somàlia, Senegal, Uganda,
República del Congo, França, EUA i Bèlgica

ORGANITZACIÓ:

MEMBRES DE LES XARXES:

EN CONVENI AMB:

AMB EL SUPORT DE:

MITJANS
OFICIALS:

AGRAÏMENTS:

AMB EL SUPORT
TÈCNIC DE:

Aprenent del nord de Ghana

Cehda, ACCD i Taller Estampa (Ghana i Catalunya, 2021-2022) - 42 min Curtmetratges
Wala, gnalba, brifor, vagla i gonja, amb subtítols en català
Dissabte 28 - 18.45 h - sala 2 - cinefòrum
Coneixerem Ghana a través de la projecció de 7 curtmetratges, 5 dels
quals produïts per l’entitat ghanesocatalana Cehda i on 5 persones del
nord de Ghana comenten la seva relació amb arbres i plantes.

Dijous 26

Mali Twist
(129’) VOSE
19.30
SALA 2

Divendres 27

Dissabte 28

Diumenge 29

Dilluns 30

La brigada
de la cocina
(97’) VOSE
16.30
SALA 2

Azali
(92’) VOSC
17.00
SALA 2

La mujer
del enterrador
(82’) VOSE
16.30
SALA 2

Saloum
(84’) VOSC
17.00
SALA 2

Fatsani: tale
of survival
(113’) VOSC
18.15
SALA 2

Sessió de
curtmetratges
Aprenent del
nord de Ghana
(42') VOSC
18.45
SALA 2

Lingui. Lazos
sagrados
(87’) VOSE
18.15
SALA 2

Barakat
(105’) VOSC
18.45
SALA 2

CINEFÒRUM

Dijous 2

Sorry to
bother you
(112’) VOSE
19.30
SALA 2

Divendres 3

L'homme qui
répare les
femmes
(112’) VOSE
20.45
SALA 2

Dissabte 4

La brigada
de la cocina
(97’) VOSE
21.15
SALA 2

Diumenge 5

Respect
(146’) VOSE
16.30
SALA 2

Lingui. Lazos
sagrados
(87’) VOSE
16.30
SALA 2

Summer of soul
(118’) VOSE
16.30
SALA 2

Mali Twist
(129’) VOSE
19.00
SALA 4

La mujer
del enterrador
(82’) VOSE
18.10
SALA 2

L’empire du
silence
(110’) VOSC
18.45
SALA 2

Barakat
(105’) VOSC
19.45
SALA 2

CINEFÒRUM

Once upon a
time in Uganda
(94’) VOSC
21.40
SALA 2

Saloum
(84’) VOSC
21.30
SALA 2

Summer
of soul
(117’) VOSE
21.30
SALA 2
Sessió amb cinefòrum, presentació o xerrada.

Kwabena Gyansah (Ghana, 2018) - 92 min - Drama
Àkan, amb subtítols en català
Dissabte 28 - 17.00 h - sala 2
Habitant d'Accra per diferents circumstàncies, una adolescent de 14 anys
del nord de Ghana ha de sobreviure als suburbis de la ciutat mentre tracta
de trobar una manera de tornar a casa.

Barakat

Amy Jephta (Sud-àfrica, 2020) - 105 min - Comèdia
Afrikaans i anglès, amb subtítols en català
Dilluns 30 - 18.45 h - sala 2 / Dissabte 4 - 19.45 h - sala 2
Una dona matriarca pretén reunir la seva fracturada i disfuncional família
durant l'Eid-al-Fitr per donar la notícia del seu nou romanç.

Fatsani: tale of survival

CINEFÒRUM
Respect
(146’) VOSE
20.30
SALA 2

Azali

Sorry to
bother you
(112’) VOSE
21.00
SALA 2

Gift Sukez Sukali (Malawi, 2020) - 113 min - Drama
Anglès i nyanja, amb subtítols en català
Divendres 27 - 18.15 h - sala 2
Una nena que viu amb la seva àvia es veu obligada a vendre plàtans als
carrers per sobreviure després que el seu col·legi tanqui per culpa
d’assumptes sanitaris i corrupció. En la seva lluita diària, patirà abusos
fins i tot per part dels que suposadament han de protegir-la.

La brigada de la cocina

Louis -Julien Petit (França, 2022) - 97 min - Comèdia
Francès, amb subtítols en espanyol
Divendres 27 - 16.30 h - sala 2 / Diumenge 29 - 21.15 h - sala 2
Des que era petita, la Cathy somiava tenir el seu propi restaurant. Però als
quaranta, res no surt com esperava i es veu obligada a acceptar una feina
com a cuinera en una llar per a joves immigrants. El seu somni sembla
que està desapareixent... o no?

La mujer del enterrador

Khadar Ayderus Ahmed (Somàlia, Qatar..., 2021) - 82 min - Drama
Somali, amb subtítols en espanyol
Diumenge 29 - 16.30 h - sala 2 / Dissabte 4 - 18.10 h - sala 2
La vida quotidiana d'un matrimoni resident a Djibouti es trastoca quan els
donen la notícia que ella necessita urgentment una costosa operació per
posar remei a una malaltia renal crònica

L’empire du silence

Thierry Michel (Bèlgica, 2021) - 110 min - Documental
Anglès i francès, amb subtítols en català
Diumenge 5 - 18.45 h - sala 2
Un relat en profunditat de dos assassinats ocorreguts a la República
Democràtica del Congo el març de 2017

L’homme qui répare les femmes: la colère
d'Hippocrate

Thierry Michel (Bèlgica, 2015) - 112 min - Documental
Francès i anglès, amb subtítols en espanyol
Dissabte 28 - 20.45 h - sala 2
El doctor Mukwege va ser nominat per al Premi Nobel de la Pau pel seu
compromís de protestar contra la violència sexual perpetrada contra les
dones a Kivu, a l'est del Congo. És conegut com "l'home que sana les
dones". Durant els passats 16 anys, ha tractat 40 mil pacients, donant-los
l'esperança de reconstruir les seves vides per elles mateixes com a
dones.

Lingui. Lazos sagrados

Mahamat -Saleh Haroun (Txad, França, Bèlgica i Alemanya, 2021) - 87
min - Drama
Francès, amb subtítols en espanyol
Diumenge 29 - 18.15 h - sala 2 - cinefòrum / Dissabte 4 - 16.30 h sala 2
L’Amina és una musulmana practicant que viu amb la seva filla Maria, de
15 anys. Quan l’Amina s'assabenta que la Maria està embarassada i que
vol avortar, s'enfronten a una situació impossible en un país on
l'avortament està condemnat legalment i moralment.

Mali Twist

Robert Guédiguian (França, Canadà, Senegal, 2021) - 129 min - Drama
Francès, amb subtítols en espanyol
Dijous 26 - 19.30 h - sala 2 / Divendres 3 - 19.00 h - sala 4
Ambientada a la Mali postcolonial dels anys 60, quan els joves de Bamako
ballen el rock & roll acabat d’importar d'Occident i somien una renovació
política. En Samba és un jove socialista que s'enamora de l'enèrgica Lara
durant una de les seves missions a la selva. Per escapar del seu
matrimoni forçat, ella fuig en secret amb ell a la ciutat. Però el seu l'espòs
no ho permetrà i la Revolució aviat els comportarà doloroses desil·lusions
mentre somien un futur junts.

Once upon a time in Uganda

Cathryne Czubek, Hugo Perez (EUA i Uganda, 2021) - 94 min Documental
Anglès, amb subtítols en català
Dissabte 4 - 21.40 h - sala 2
Un fabricant de maons es converteix en una celebritat a Uganda quan
prova sort dirigint pel·lícules d'acció.

Respect

Liesl Tommy (EUA i Canadà, 2021) - 145 min - Biòpic
Anglès, amb subtítols en espanyol
Divendres 27 - 20.30 h - sala 2 / Divendres 3 - 16.30 h - sala 2
Biòpic de la llegendària cantant Aretha Franklin que segueix la seva
carrera des de la infància, quan cantava al cor de l'església del seu pare,
fins que va aconseguir la seva enorme fama internacional.

Saloum

Jean Luc Herbulot (Senegal, 2021) - 84 min - Thriller
Francès i wòlof, amb subtítols en català
Dilluns 30 - 17.00 h - sala 2 / Diumenge 5 - 21.30 h - sala 2
El 2003, tres mercenaris que treuen un narcotraficant de Guinea-Bissau
es veuen obligats a amagar-se a la mística regió de Saloum, al Senegal.

Sorry to bother you

Boots Riley (EUA, 2018) - 112 min - Comèdia
Anglès, amb subtítols en espanyol
Dilluns 30 - 21.00 h - sala 2 / Dijous 2 - 19.30 h - sala 2
Un venedor telefònic amb problemes d’autoestima descobreix la clau per
a l’èxit en el negoci. Però quan comença a pujar graons a la companyia,
els seus amics activistes denuncien pràctiques laborals injustes.

Summer of soul

Questlove (EUA, 2021) - 118 min - Documental
Anglès, amb subtítols en espanyol
Divendres 3 - 21.30 h - sala 2 / Diumenge 5 - 16.30 h - sala 2
Documental sobre el llegendari Festival Cultural de Harlem de l'any 1969,
on es va celebrar la música i la cultura afroamericanes, a més de
promoure l'orgull i la unitat negra. Milers de persones es van reunir al
Mount Morris Park (ara Marcus Garvey Park), i es va gravar durant sis
setmanes en un paratge a 160 km al sud de Woodstock.

