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Cinema Catalunya de Ribes de Freser

L’OFRENA

28 Novembre
19h. VDC

Dir.: Ventura Durall. Int.: Àlex Bremdemühl, Anna Alarcón, Verónica Echegui. 2020. 90min.
Drama.
Jan, un misteriós personatge marcat per un profund sentiment de culpabilitat, tracta de
recuperar l’amor de Violeta (la seva ex-amant d’adolescència, ara una psiquiatra amb la vida
ben muntada) mitjançant un pla complex i malaltís, vint anys després dels fets que van provocar
la seva separació.

TIBURÓN

5 Desembre
19h. VDE

Jaws. Dir. Steven Spielberg Int.: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuus, Lorraine Gary.
BSO. John Williams. 124min. Estats Units. 1975. Suspens, aventura, VDE
Al cinema Catalunya celebrem el 45è aniversari d’aquest clàssic contemporani que es va
estrenar l’any 1975, i ho fem com no podia ser d’una altra forma, en pantalla gran per tornar-la
a gaudir com cal. El film de Steven Spielberg va fer esclatar les taquilles arreu del món i va fer
que milions de persones s’ho pensessin dues vegades abans de banyar-se al mar. Inoblidable
partitura de John Williams guanyadora de l’Oscar d’aquell any.
No us perdeu aquesta oportunitat de veure aquest magnífic film per el qual no passen els anys.

FAHRENHEIT 451

Dir.: François Truffaut. Int.:Julie Christie, Oscar Werner. Música: Bernand Herrmann. 1966.
108min. Regne Unit. Ciència-Ficció.

12 Desembre
19h. VDE

Ambientada en un futur indeterminat, Fahrenheit 451 narra la historia d’un mon sense cultura i
sense emocions en el que tot és superflu, un món en el que tenir llibres està prohibit i llegir es un
delicte.François Truffaut va adaptar amb gran sensibilitat la novel·la de Ray Bradbury publicada
el 1953 i va contar amb la participació de l’actriu britànica Julie Christie (Doctor Zhivago) aquí en
un doble paper i de Oskar Werner (Jules et Jim) interpretant a Montag, el bomber protagonista
que és qüestiona la seva existència dins d’aquesta societat anodina i sense ànima a on la
lectura de llibres s’ha convertit en una pràctica clandestina.Destacar també l’excel·lent partitura
musical de Bernard Herrmann.

LAS NIÑAS

19 Desembre
19h. VOE

26 Desembre
19h. VDE
27 Desembre
18h. VDC

Dir. Pilar Palomero. Int.: Natalia de Molina, Andrea Fandos, Francesca Piñón, Zoe Arnao, Julia
Sierra. 90min. Drama per a tots els públics. VOE
La Cèlia, una nena d’onze anys que viu amb la seva mare a Saragossa, ha crescut sense
qüestionar mai res d’allò que l’envolta. L’arribada de la Brisa a l’escola de monges on estudia i
la seva nova amistat amb un grup de noies més grans que ella, l’empeny cap a una nova etapa
de la seva vida: l’adolescència. En aquest viatge, en l’Espanya de les Olimpíades i l’Expo de
Sevilla, la Cèlia descobreix que la vida està feta de moltes veritats i algunes mentides.

PINOCHO

Pinocchio. Dir.Matteo Garrone. Int.: Roberto Benigni, Federico Ielapi.125min. Italia. Fantàstica. 
L’actor guanyador del Premi de l’Acadèmia® Roberto Benigni interpreta a Geppetto, un vell
fuster que crea una marioneta de fusta. Però succeeix una cosa màgica, l’entremaliada
marioneta comença a parlar, a caminar, a córrer i a menjar com qualsevol nen. Geppetto li posa
el nom de Pinotxo i el cria com a un fill. Però a Pinotxo li resulta difícil ser bo. Es deixa portar
fàcilment pel mal camí i va de desgràcia en desgràcia. La seva fidel amiga, la fada, intenta fer-li
veure que el seu somni, convertir-se en un nen de veritat, no es farà realitat fins que Pinotxo
no canviï la seva manera de ser.
Si vols FER-TE SOCI o SÒCIA ho pots tramitar a la guixeta del cinema o bé a la nostre web4
Si vols rebre La PROGRAMACIÓ per WHATSAPP, afegeix-nos als teus contactes. Tel: 644 04 55 12
Si vols rebre La PROGRAMACIÓ Inscriu-te a la Newstetter i estigues al dia de totes les novetats4

 Presentació i/o cinefòrum
 Familiar
VOSE: Versió original subtitulada al espanyol
VOSC: Versió original subtitulada al català
VDC: Versió doblada al català
VOC: Versió original català

VOE: Versió original espanyol
VDE: Versió doblada a l’espanyol

