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Dimecres 9
CC LES TOVALLOLES

Dijous 10 Divendres 11 Dissabte 12 Diumenge 13

Sessió amb presentació i cinefòrum 

Inauguració i cloenda

Sessions amb 2 projeccions:

un curtmetratge i una pel·lícula

Entrades i abonaments

Dijous 3 de novembre (inauguració): gratuït

Preu de cada sessió: 4 €

Socis de CineBaix: gratuït (amb l’acreditació corresponent)

Abonament de 6 sessions: 15 €
Tu tries si vols veure 6 pel·lícules o compartir-les amb algú

Abonament de tota La Mostra: 25 €
Personal i intransferible (sempre acompanyat del DNI). Vàlid per a 
TOTES les sessions de La Mostra 2016. Inclou una consumició de cada 
una de les dues marques o�cials de La Mostra 2016.

Projeccions al Centre Cívic Les Tovalloles i al Centre Cívic Mas Lluí: 
gratuït

Venda d’abonaments

• A la taquilla de CineBaix
• També podeu reservar-los enviant un correu a cinebaix@cinebaix.com

Venda d’entrades

• A la taquilla de CineBaix 
• Per Internet a través de la plataforma Entradium

31 pel·lícules de 17 països en 11 dies

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Joan Batllori, 21  |  Tel. 93 666 18 59
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.cinebaix.cat

3000 Layla  
Mai Masri [Emirats Àrabs Units I França I Jordània I Líban I 
Palestina · 2015 · 103 min]
dj 10 - 19.30 h - sala 2 | ds 12 - 17.30 h - sala 4
Layal, mestra palestina que acaba de contraure matrimoni, 
és detinguda per càrrecs falsos i condemnada a vuit anys 
de presó. Després de descobrir que està embarassada, la 
direcció del penal la pressiona perquè avorti i faci, a més, 
tasques d'espionatge entre les preses palestines. 

À peine j'ouvre les yeux 
Leyla Bouzid  [Bèlgica | França | Tunísia · 2015 · 102 min] 
ds 5 - 22.00 h - sala 2 | ds 12 - 19.30 h - sala 4
Farah acaba de graduar-se a l'institut i la seva família ja la 
imagina llicenciant-se en Medicina. Però ella no comparteix 
aquest desig. Canta en un grup de rock compromès, 
s'emborratxa, descobreix l'amor i la seva ciutat de nit, 
contra la voluntat de la seva mare Hayet, que coneix bé 
Tunísia i els seus perills.

Alba   
Ana Cristina Barragán [Equador · 2016 · 98 min]
ds 5 - 18.55 h - sala 4 | dg 13 - 19.15 h - sala 2
Alba, d’11 anys, ha d'anar a viure amb el seu pare a causa 
de la malaltia de la seva mare. Els intents del seu pare per 
apropar-se a ella, la vergonya, el primer petó i el bullying a 
l’escola són estímuls que marquen el camí d'Alba cap a 
l'adolescència i a l'acceptació de si mateixa.

Ave Maria 
Basil Khalil [Palestina · 2016 · 15 min]
dg 6 - 19.30 h - sala 2
La rutina tranquil·la de cinc monges carmelites s'interromp 
bruscament quan el cotxe d'una família de colons 
israelians jueus xoca davant de casa seva a Cisjordània 
contra una estàtua de Maria.

Clever  
Federico Borgia [Uruguai · 2016 · 83 min]
ds 5 - 22.15 h - sala 4 | dg 13 - 17.30 h - sala 2
Clever està obsessionat per pintar uns focs especials al 
seu cotxe. Per plasmar el seu desig haurà de viatjar a un 
poble remot on, aparentment, viu l'artista capaç de fer-ho 
realitat. 

Cómo funcionan casi todas las cosas
Fernando Salem [Argentina · 2015 · 93 min]
dv 4 - 19.30 h - sala 4 | dl 7 - 21.45 h - sala 4
Celina treballa en una caseta de peatge en una ruta remota 
en un desert. Pocs dies abans de Nadal, el seu pare mor i 
es posa a vendre enciclopèdies per guanyar diners i viatjar 
a Itàlia per trobar la seva mare.

Dégradé   
Arab Abunasser | Tarzan Abunasser  [França | Qatar | 
Palestina· 2016 · 85 min]
dg 6 - 19.30 h - sala 2 | dv 11 - 22.00 h - sala 4
Franja de Gaza, avui dia. El saló de bellesa de Christine 
està abarrotat de clientes: una divorciada amargada, una 
creient, una llunàtica addicta als medicaments de 
prescripció i una jove promesa, entre d'altres. Però el seu 
dia d'oci es veu interromput quan un tiroteig esclata al 
carrer. 

El acompañante       
Pavel Giroud [Cuba · 2015 · 104 min]
dg 6 - 22.00 h - sala 4 | ds 12 - 17.30 h - sala 2
Horacio Romero, boxejador cubà, ha donat positiu en un 
control antidopatge. El seu càstig està en un sanatori de 

Arribar a la desena edició de La Mostra de CineBaix signi�ca aconseguir una certa madu-
resa. Molt han canviat les circumstàncies des que vam posar en marxa, l’any 2007, la prime-
ra edició. El que no ha canviat, però, és la il·lusió de convertir-la en un referent del cinema 
internacional a la comarca del Baix Llobregat.

La Mostra de CineBaix és un recorregut d'autor pel cinema internacional amb un focus 
especial cap al sud de la Mediterrània, el Llevant i Llatinoamèrica, un mapa de noves 
mirades en el qual òperes primes, documentals, �cció i curtmetratges desa�en les conven-
cions narratives i proposen un cinema crític capaç de donar suport a un veritable canvi 
social.

La programació d'aquesta desena edició inclou un gran nombre d'estrenes a Catalunya i 
treballs de països com Argentina, Líban, Egipte, Tunísia, Cuba, Palestina o Bolívia, i la 
presència de directors i productores d’algunes de les pel·lícules exhibides. La selecció ve 
precedida pel reconeixement en festivals internacionals com la Berlinale, Canes, Locarno, 
Visions du Reel, Semici, Sant Sebastià o el Festival de Cinema Africà de Tarifa.

En aquest tríptic que teniu a les mans trobareu una breu descripció de cada pel·lícula i els 
dies i horaris de projecció. Con�em que mereixi el vostre interès i que hi trobeu una progra-
mació interessant.

La nostra més sincera gratitud a totes les persones que han fet possible arribar a aquest 
desè aniversari: entitats, institucions, mitjans de comunicació, distribuïdores, etc., i sobretot 
a les persones voluntàries, treballadores i sòcies de CineBaix.

Benvinguts a La Mostra de CineBaix, mostra de cinema internacional del Baix Llobregat.
 

malalts de VIH d’on només poden sortir un cop la setmana 
vigilats pels “acompanyants”. Horario serà un d’ells, i d’ell 
dependrà les petites llibertats de Daniel, el pacient més 
con�ictiu.

El enemigo   
Aldemar Matias [Cuba · 2014 · 26 min]
dv 4 - 21.15 h - sala 4 | ds 12 - 21.30 h -  sala 2
En un centre de fumigació de l’Havana, Mayelin es dedica 
a la tasca de multar els ciutadans que incompleixen la 
normativa sanitària. Per trobar el seu lloc en un ambient 
d'agressives relacions laborals, Mayelin ha d'aprendre com 
manejar l'autoritat.

El viento sabe que vuelvo a casa        
José Luis Torres Leiva [Xile · 2016 · 102 min]
dv 4 - 17.30 h - sala 4 | dl 7 - 19.45 h - sala 4
El documentalista xilè Ignacio Agüero prepara el seu primer 
llargmetratge de �cció. Una jove parella de nuvis 
desapareix als boscos de l'illa Meulín, regió de Chiloé. 
Agüero viatjarà al lloc dels fets i a poc a poc descobrirà el 
desenvolupament de la seva pel·lícula.

Eshtebak (‘Clash’)   
Mohamed Diab  [Egipte | França · 2015 · 97 min]
dg 6 - 17.30 h - sala 2 | dg 13 - 19.30 h - sala 4
El cineasta aborda el fonamentalisme islàmic a través d'un 
thriller que es desenvolupa per complet en una furgoneta 
de policia després de les manifestacions que van tenir lloc 
arran de l'expulsió del president Mohamed Mursi.

Et Romeo a epousé Juliette    
Hinde Boujemaa [Bèlgica | Tunísia · 2014 · 18 min]
dv 4 - 20.00 h - sala 2 | ds 12 - 22.00 h - sala 4
Ella i ell. Quan l'amor que els va unir s'inclina davant la 
voluntat del temps. Quan transforma el més bell per a 
nosaltres en el més insensible. I quan transforma el més 
insensible per a nosaltres en el més estimat.

Forushande (‘The salesman’)   
Asghar Farhadi  [França | Iran · 2016 · 125 min]
ds 5 - 19.30 h - sala 2 | dg 13 - 17.15 h - sala 4
Emad i Rana han de deixar el seu pis al centre de Teheran 
a causa dels treballs que s'estan efectuant i que amenacen 
l'edi�ci. S'instal·len en un altre lloc, però un incident 
relacionat amb l'anterior inquilí canviarà dramàticament la 
vida de la jove parella.

Fusells o pintades. La lluita no violenta del 
poble sahrauí
Jordi Oriola Folch [Espanya · 2016 · 52 min]
dv 4 - 21.30 h - sala 2 | dc 9 - 19.30 h - Centre Cívic Les 
Tovalloles
Els sahrauís fa 40 anys que esperen el referèndum promès 
per l’ONU que els permetria posar � a l’ocupació del 
Marroc. La majoria de sahrauís volen tornar a la guerra per 
sortir de l’embarrancament, però els activistes de la 
no-violència defensen que amb la lluita no violenta estan 
portant el Marroc a una posició insostenible. 

Gulistan, Land of Roses      
Zaine Akyol [Canadà | Alemanya · 2016 · 84 min]
dj 3 - 19.30 h - sala 2 | dg 6 - 21.30 h - sala 2
Documental sobre el viatge de Gulistan, una jove que va 
sortir del Canadà per enrolar-se a les guerrilles kurdes. Va 
lluitar amb els seus companys �ns a la seva mort l’any 
2000. Del Canadà a les fronteres de Turquia i l'Iraq, la 
pel·lícula segueix els passos que condueixen a la mort 
tràgica de Gulistan. 

Inhebek Hedi    
Mohamed Ben Attia  [Bèlgica | França | Tunísia · 2016 · 88 min]
ds 5 - 17.45 h - sala 2 | ds 12 - 22.00 h - sala 4
Hedi és un noi de 25 anys que treballa en un concessionari 
de cotxes i està a punt de contraure matrimoni amb una 
noia triada per la seva família. Però s'enamora d'una guia 
turística i es plantejarà rebel·lar-se contra els que han 
dissenyat la seva vida.

Jonas e o Circo sem Lona     
Paula Gomes [Brasil · 2015 · 83 min]
dg 6 - 19.15 h - sala 4 | ds 12 - 21.30 h - sala 2
Jonas té 13 anys i somia mantenir viu el circ que ell mateix 
ha construït al pati de casa seva. Seguirà lluitant pel seu 
somni infantil mentre comença l’adolescència?

L'orchestre des aveugles   
Mohamed Mouftakir [França | Marroc · 2014 · 110 min]
dv 4 - 18.00 h sala 2 | dv 11 - 17.45 h - sala 4
Els músics d'aquesta orquestra una mica especial es 
veuen obligats a �ngir ceguesa per tocar a les festes 
reservades a les dones en les famílies més conservadores. 

La familia chechena      
Martín Solá [Argentina · 2016 · 52 min] 
dv 4 - 20.00 h - sala 2 | dv 11 - 19.45 h - sala 4
Abubakar participa en les zkir, les danses rituals dels sufís 
txetxens. En cada zkir arriba a un estat d’èxtasi, que li 
serveix d’exorcisme per alliberar-se dels turments que ha 
patit el seu poble durant anys d’ocupació. 

Las elegidas    
David Pablos [França | Mèxic · 2015 · 105 min]
dv 4 - 21.15 h - sala 4 | ds 12 - 19.30 h - sala 2
Ulises i So�a són dos adolescents enamorats que cauen 
en les mans de Marcos, el pare d'Ulises, que obliga el seu 
�ll a prostituir noies joves, fent que So�a sigui la seva 
primera víctima. Així, Ulises acaba per entrar al món que va 
negar: el negoci de trà�c de dones que hi ha a la seva 
família.

Mañana a esta hora    
Lina Rodríguez [Canadà | Colòmbia · 2016 · 85 min]
dg 6 - 17.30 h - sala 4 | dv 11 - 18.00 h - sala 2
Una anàlisi íntima de les relacions d'una família de Bogotà, 
una història de supervivència, de la fragilitat de l'statu quo i 
de la di�cultat en la comunicació entre les persones més 
properes.

Maquinaria panamericana  
Joaquin del Paso [Mèxic | Polònia · 2016 · 86 min]
ds 5 - 17.15 h - sala 4 | dv 11 - 22.00 h - sala 2
A l’empresa Maquinària Panamericana SA els empleats es 
preparen per al cobejat cap de setmana, perdent el temps 
en petits rituals i rutines, �ns que un gir inesperat els treu 
de la seva pací�ca monotonia. 

May in the Summer     
Cherien Dabis [Estats Units | Jordània | Qatar · 2013 · 100 min]
dl 7 - 19.30 h - sala 2
May Brennan acaba de triomfar gràcies a la publicació del 
seu primer llibre, però la seva calma es veu trastocada 
quan arriba el moment d’enfrontar-se a la seva família i al 
seu país natal. 

Mustang    
Deniz Gamze Ergüven [Alemanya | França | Turquia · 2015 · 
97 min]
Sessió escolar  

En un petit poble turc, cinc germanes òrfenes d'entre 12 i 
16 anys passen l'estiu en un jardí paradisíac de rialles i 
jocs innocents sobre les ones del mar Negre amb els nois 
de l'escola. Però aviat la condició de la dona al país 
provocarà rumors d'immoralitat i escàndol de les joves.

Tánger Gool    
Juan Gautier [Espanya | Marroc · 2016 · 80 min]
dl 7 - 21.30 h - sala 2
Fàtima treballa en una associació d'un dels barris més 
con�ictius de Tànger, coordinant els tallers de joves. Una 
tarda coneix les Gasetes de l’Estret, l'equip de futbol 
femení local, i decideix ajudar-les muntant un partit amb un 
equip espanyol per crear un esdeveniment a la ciutat, 
donar-los més visibilitat i crear un pont entre cultures.

The challenge    
Yuri Ancarani [França | Itàlia | Suïssa · 2016 · 69 min]
dg 13 - 21.30 h - sala 2
Qatar, 2015. Ens acostem a Khaled i Nasser, dos qatarians 
de la nova generació. Mentre s’ocupen dels seus 
Lamborghinis, jets privats, guepards de companyia, 
motocicletes i de fer-se sel�es damunt dels seus trons 
barrocs daurats, esperen un torneig de caça de falcó, una 
antiga tradició beduïna.

Theeb   
Naji Abu Nowar [Emirats Àrabs Units | Jordània | Qatar | 
Regne Unit · 2013 · 100 min]
dl 7 - 17.45 h - sala 4 | dt 8 - 19.30 h - Centre Cívic Mas Lluí
Hussein viu amb la seva tribu beduïna en un racó oblidat 
de l’Imperi Otomà. Després de perdre el seu pare, ha de 
criar el seu germà Theeb -llop en àrab-. Les seves vides 
són interrompudes amb l'arribada d'un o�cial de l'exèrcit 
britànic i el seu guia en una missió misteriosa. 

Un métier bien    
Farid Bentoumi [França · 2015 · 24 min]
dv 4 - 21.30 h - sala 2 | ds 12 - 19.30 h - sala 4
Després de la mort de la seva mare, Hakim, un jove francès 
d'origen magribí, decideix buscar una bona feina i 
comportar-se. El seu barri no té gaires possibilitats i acaba 
venent hijabs en una botiga regentada per musulmans 
fervents.

Viejo calavera    
Kiro Russo [Bolívia | Qatar · 2016 · 80 min]
ds 5 - 20.45 h - sala 4 | dv 11 - 19.45 h - sala 2
Ara que el seu pare ha mort, ningú vol fer-se càrrec d’Elder 
Mamani. Només queda la mina. El seu padrí. La casa de 
l’àvia allà a Chuachuani. La casa embruixada.

Ya tayr el tayer (‘The Idol’)      
Hany Abu-Assad [Argentina | Egipte | Emirats Àrabs Units | 
Països Baixos | Qatar | Regne Unit | Palestina · 2013 · 84 min]
dl 7 - 17.45 h - sala 2 |  sessió escolar
Pel·lícula biogrà�ca sobre el popular cantant palestí 
Mohammad Assaf, que segueix la seva vida des de la seva 
infantesa a Gaza �ns a la seva etapa adulta, incloent-hi la 
seva participació en el concurs de talents ‘Arab Idol’.

Yo no soy de aquí    
Maite Alberdi | Giedre Zickyte [Dinamarca | Lituània | Xile · 
2016 · 26 min]
dg 6 - 19.15 h - sala 4 | dv 11 - 19.45 h - sala 2
Josebe viu en una residència d'avis a Xile. Està obsessio-
nada per saber d'on vénen la resta dels habitants de la llar, 
tots li expliquen que són xilens, no espanyols com ella. 
Josebe insisteix a rememorar la seva joventut al País Basc. 

www.mostra.cinebaix.cat
#mostracinebaix2016

Seus: CineBaix, Centre Cívic Les Tovalloles, Centre Civic Mas LLuí


