Programació

Juliol - Setembre 2019
Cinema Catalunya de Ribes de Freser
EL VICIO DEL PODER

DISSABTE 6 DE JULIOL 19.00h · VOSE 
DIUMENGE 7 DE JULIOL 18.00h · VDE
Dir. Adam McKay. Int.: Chistian Bale, Sam
Rockwell, Steve Carell, Amy Adams. 2018.
132’, Estats Units. Drama.
Dick Cheney (Christian Bale) un callat
buròcrata de Washington, va acabar
convertint-se en l’home més poderós del
món com a vicepresident dels Estats Units
durant el mandat de George W. Bush, amb
conseqüències al seu país i la resta del món
que encara es deixen sentir avui en dia.
Oscar millor maquillatge 2019.

PETITET

Dir. Sam Wood. Int.: Groucho Max, Harpo
Marx, Chico Marx, Margaret Dumont, Sig
Rumann.
Otis B. Driftwood, el Fiorello i el Tomasso
són representants operístics. Junts intenten
ajudar Ricardo Baroni, un magnífic tenor
relegat al cor de l’Òpera de Milà que està
enamorat de la Rosa, cantant de la mateixa
companyia. No obstant això, la Rosa és
molta Rosa i el cantant estrella, el Lasparri,
també está interessat en ella. Per obtenir
el seu amor, aquest últim suggereix al
director de l’Òpera de Nova York que la
contracti com a primera veu femenina.

EL VIAJE DE CHIHIRO

Grace Moretz, Mia Goth. 2019. 152 mins.
Estats Units. Terror.
Susie Bannion (Dakota Johnson) és una
jove nord-americana que viatja a Berlín per
cursar els seus estudis de dansa en una
de les escoles més prestigioses del món,
dirigida per Madame Blanc (Tilda Swinton).
El mateix dia en què ingressa a l’escola, una
de les alumnes recentment expulsada és
assassinada. No es tracta d’un fet aïllat, el
que fa sospitar a la brillant estudiant sobre
la implicació de l’escola en els homicidis.
La seva desconfiança augmenta quan una
companya li explica que abans que Pat
morís, aquesta li va confessar que coneixia
un terrorífic secret. Remake del clàssic
dirigit per Dario Argento el 1977, ‘Suspiria’.

CONCERTS FILMATS (I)
KARAJAN I LA SIMFONIA DEL NOU
MÓN

DIUMENGE 28 DE JULIOL · 18.00h ·VDE



CICLE
GAUDÍ

DISSABTE 20 DE JULIOL · 19.00h · VOSC
 Dir: Carles Bosch. 107’. 2018.

Espanya. Documental.
Petitet, un exmúsic gitano barceloní el pare
del qual va ser un dels palmeros del mític
Peret, va prometre a la seva mare moribunda
que un dia portaria la rumba catalana a
l’escenari d’un gran teatre de Barcelona. Ara,
per poder complir la promesa, ha de reunir
una vintena de músics gitanos, genials però
indisciplinats, i aconseguir el miracle que
s’entenguin amb una orquestra. simfònica.

Sen to Chihiro no kamikakushi. Direcció
i guió: Hayao Miyazaki. 2001.124’. Japó.
Animació. Chihiro és una nena de deu
anys, que ha de mudar-se de casa a una
nova ciutat juntament amb els seus pares,
però a causa del fet que el seu pare s’havia
equivocat de camí, descobreixen per
casualitat l’entrada al món dels esperits.
Durant aquesta, passa de ser egoista i
pessimista, a comportar-se de manera
responsable i a preocupar-se pels altres. La
Yubaba, una malvada harpia-bruixa, li dóna
el nom de «Sen», per a poder mantenir-la
als seus serveis, i, un cop que oblidés
el seu nom veritable, ja no seria capaç
de tornar al seu món humà.
Oscar millor pel·lícula d’animació 2002.

SUSPIRIA

UNA NOCHE EN LA ÓPERA

CINEMA
CLÀSSIC

DISSABTE 27 DE JULIOL · 22.00h · VDE


DIVENDRES 9 D’AGOST 21.30h


Herbert von Karajan, director Orquestra
Filharmònica de Berlin. 1966. 50’.
Antonín Dvorák, Simfonia núm.9 en Mi menor,
op.95 “Del nou món”.
La periodista i especialista en música
clàssica Mònica Pagès, ens presenta el
primer dels dos concerts fílmics d’aquest
agost. La filmació d’un concert amb un
enfocament cinematogràfic que trenca molts
clixés tradicionals de la música clàssica
i la conecta amb la modernitat del segle
XX. La personalitat tan admirada d’aquest
director, que va fer història amb la que està
considerada la millor orquestra del món, la
Filharmònica del Berlin, queda retratada en
aquesta filmació amb tota la seva genialitat.

DILLUNS 5 D’AGOST · 22.00h · VDE
DIMARTS 6 D’AGOST · 19.00h· VDE
  Suspiria. Dir: Luca Guadagnino.

Int.: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë

 Estrena  Els millors films de l’any  Presentació i/o cinefòrum  Conferència   Música/Teatre/Òpera  Familiar Copa de cava
VOSE:
VOSC:

Versió original subtitulada al castellà VDE:
Versió original subtitulada al català
VDC:

Versió doblada a l’espanyol		
Versió doblada al català 		

Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
VO: Versió original en castellà o català
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japonès, basat en el popular manga Akira,
(1982-1990) del propi director. Akira va ser
en tota regla una superproducció que va
obtenir excel·lents crítiques tant per la seva
impactant història com pel seu impecable
estil visual. En l’actualitat, Akira està
considerada com un títol de culte (qualificatiu
que també comparteix la seva adaptació
cinematogràfica) i referència indispensable
per a qualsevol afeccionat al còmic.

DIJOUS 15 D’AGOST · 22.00h · VDE

EL CIELO PUEDE ESPERAR

DISSABTE 10 D’AGOST 22.00h · VDE
 Dir: Warren Beatty i Buck Henry

Int: Warren Beatty, Julie Christie, James
Mason, Jack Warden 100’. 1978. Estats
Units. Comèdia.
Joe és un jugador de rugbi que va a para
al cel, doncs algú comet l’error de creure
que ha mort en un accident de trànsit.
Quan l’error es descobreix, decideixen
manar-ho una altra vegada a la Terra,
però el seu cos ja ha estat incinerat, per
la qual cosa el seu esperit ha d’ocupar
el d’un milionari que ha estat assassinat.
Oscar a millor direcció artística 1978.

LION

DIUMENGE 11 D’AGOST 19.00h · VDE
DILLUNS 12 D’AGOST 22.00h · VDE

Dir. John Carroll. Int.: Harry Dean Stanton,
David Lynch, Ron Livingston
88’. 2018. Estats Units. Comèdia
dramàtica.
El viatge espiritual d’un home de
noranta anys. Amb una salut de ferro,
el Lucky ha sobreviscut més que els
seus contemporanis, cosa que l’anima a
replantejar-se la vida i buscar una revelació.
A la barra d’un bar i amb Johnny Cash
sonant de fons, es retroba amb alguns dels
amics que han marcat la seva vida.

LA BUENA ESPOSA

CONCERTS FILMATS (II)
EL QUINTET DE LA TRUITA
En l’hostil i caòtica megalópolis de Neo
Tòquio, Tetsuo i els seus companys hauran
d’esbrinar l’enigma d’Akira, sota el qual
s’amaga el més esgarrifós secret científic.

IZAN RUBIO (Concert de guitarra)
GUITARRA CANTADA
DIVENDRES 23 D’AGOST 21.30h

DIVENDRES 16 D’AGOST · 22.00h · VOSE
DISSABTE 17 D’AGOST · 22.00h · VDE
 Dir. Björn Runge Int.: Glenn Close,

, Jonathan Pryce, Christian Slater. 100’.
2018. Coproducció Regne Unit-SuèciaEstats Units. Drama.
Al darrere de Joe Castleman, prestigiós
novel·lista, hi ha Joan Castleman, una bona
esposa, de bellesa madura i natural: la
dona perfecta. La Joan porta quaranta anys
sacrificant els seus somnis en pro del seu
matrimoni, però ha arribat al límit: davant
el lliurament del Nobel de Literatura al seu
marit, es debat entre desvelar o no el seu
secret més ben guardat.

AKIRA

DIMECRES 21 D’AGOST 21.30h

 Izan Rubio (Sabadell 1990), ha estat
músic resident a la Fundació Catalunya - La
Pedrera durant el 2017-2018, guardonat amb
diferents premis a concursos internacionals
de música com el Certamen Miquel Llobet
a Barcelona, on va obtenir el premi al millor
català classificat al 2018, 2014 i 2010),
primers premis al Corelli-Savarez Chamber
Music Competition a Àustria o el Valle dei
Laghi Guitar Competition and Festival, a
Itàlia, i destacat amb diferents distincions

DIMARTS 20 D’AGOST 20.00h · VDE · 
Akira.
Dir. Hatsuhiro Otomo.
124’. 1988. Japó. Animació, ciència ficció.
Un dels grans èxits del cinema d’animació


La periodista i especialista en música clàssica
Mònica Pagès, ens presenta el segon
concert fílmic d’aquest agost. El 30 d’agost
de 1969 cinc joves músics predestinats a fer
una gran carrera internacional es van reunir
per interpretar el Quintet per a piano, en la
major, D 667, “La truita”, de Franz Schubert,
al Queens Elizabeth Hall de Londres. Eren
els violinistes Itzahk Perlman i Pinchas
Zukerman –llavors a la viola–, la violoncel·lista
Jacqueline Du Pré, el director d’orquestra
Zubin Mehta al contrabaix, i Daniel Barenboim
al piano. Un document històric que marca
l’inici d’aquests cinc músics que avui dia
són figures consagrades.

NIT DE TERROR:

HEREDITARY + KM666. DESVÍO AL INFIERNO

DIJOUS 22 D’AGOST 21.00h · VDE
+ ressopó col·laboratiu

Dir. Garth Davis. Int.: Dev Patel, Nicole
Kidman, Sunny Pawar, Rooney Mara
118´. 2017. Australia.
Drama. Basada en fets reals.
Amb sis nominacions als premis Oscar del
2016, incloent millor pel·lícula i actor (Dev
Patel), Lion ens explica la història Saroo, un
nen que amb tan sols cinc anys es va perdre
als carrers de Calcuta. Després d’un llarg
viatge va acabar sent adoptat per una parella
australiana. Vint-i-cinc anys després, amb
l’única ajuda de Google Earth, Saroo decideix
iniciar la recerca de la seva família biològica.

com el Segell Melòman d’Or a la reconeguda
revista musical Melómano pel seu treball a
l’enregistrament discogràfic J osé Galeote:
Poniente (La mà de Guido, 2018).
La guitarra cantada és un repertori per
gaudir
d’una
guitarra
comunicadora,
propera, i solista on trobarem des de
peces populars catalanes que amb la seva
senzillesa ens acaricien l’ànima fins a peces
de gran moviment i exigència tècnica. Totes
elles interpretades amb gran delicadesa
i musicalitat i acompanyades de breus
explicacions introductòries; un repertori idoni
format per un aplec de peces minuciosament
triades.

Vine a passar una nit terrorífica
al Cinema Catalunya amb dues
pel·lícules de terror.

DUMBO

LOS HERMANOS SISTERS
CICLE
WESTERN

DISSABTE 24 D’AGOST · 18.00h · VDE
DIUMENGE 25 D’AGOST · 18.00h. VDE

Dumbo. Dir. Tim burton. Int.: Colin
Farrell, Eva Gren, Danny DeVitto, Alan
Arkin, Michael Keaton. Música Danny
Elfman. 111’. 2019. Disney. Estats Units.
Aventures/Fantàstic.

Holt Farrier, amb l’ajuda dels seus fills Milly
i Joe, es dedica a tenir cura d’un elefant
acabat de neixer amb les orelles tan grans
que fan que sigui la riota d’un circ que no
passa pel seu millor moment. Max Medici,
propietari del circ, se sent decebut en veure
les enormes orelles del petit paquiderm,
fins que descobreix que és capaç de volar.

DOLOR Y GLORIA

DILLUNS 26 D’AGOST 22.00h · VDE
DIMECRES 28 D’AGOST 19.00h · VDE


Dir. Jacques Audiard Int.: Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed,
Rutger Hauer. 121’ . 2019. Western
Corre l’any 1850. Charlie i Eli Sisters viuen
en un món salvatge, en plena febre de
l’or. Són pistolers i tots dos tenen les mans
tacades de sang. Encara que ho donaria tot
pel seu germà petit, l’introspectiu Eli somia
poder dur una vida normal. Un encàrrec
del Comodor, que vol eliminar un químic
cercador d’or, els portarà d’Oregon a
Califòrnia en un viatge iniciàtic que posarà
a prova el vincle entre els dos germans.

VERA CRUZ
CICLE
WESTERN

DISSABTE 24 D’AGOST · 22.00h · VOE
DIUMENGE 25 D’AGOST · 22.00h. VOE
  Dir. Pedro Almodóvar

Int.: Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Raúl Arévalo, Asier Etxeandia, Julieta
Serrano.
113’. 2019. Espanya. Drama.
Salvador Mallo, un director de cinema
en hores baixes, experimenta diversos
retrobaments, físics i recordats: la seva
infància als anys 60, quan va emigrar
amb els seus pares a Paterna, un poble
de València, a la recerca de prosperitat;
el primer desig; el seu primer amor adult
al Madrid de la dècada dels 80; el dolor
de la ruptura d’aquest amor quan encara
era viu i palpitant; l’escriptura com a
única teràpia per oblidar l’inoblidable; el
primerenc descobriment del cinema i el
buit, i l’incommensurable buit davant la
impossibilitat de seguir rodant.

DIMARTS 27 D’AGOST 22.00h · VDE
+ ressopó col·laboratiu

Dir. Robert Aldrich.
Int.: Gary Cooper, Burt Lancaster, Sarita
Montiel. 94’. 1954. Estat Units. Western.
Benjamin i Joe són dos aventurers que
ronden per Mèxic en acabar la Guerra Civil.
Tots dos són hàbils fent anar la pistola, però
Joe és particularment violent. S’apunten
com a guàrdies d’un comboi que ha de
traslladar un carregament d’or des del
palau de l’emperador Maximilià fins al port
de Veracruz, amb la intenció d’endur-se’n
un bon pessic. Però també hi ha més gent
interessada en aquest comboi: un petit
exèrcit de partidaris de Juárez els ataca,
però el repel·leixen de forma sagnant. El
pitjor problema és quan els dos aventurers
s’enfronten: Benjamin no pot suportar la
crueltat que practica el seu company.
Gran duo estel·lar d’actors acompanyat
per un extens i magnífic planter d’intèrprets
secundaris (Ernest Borgnine, Jack Elam,
César Romero, George Mcready o Charles
Bronson) i dues protagonistes femenines,
l’espanyola Sara Montiel i la francesa Denise
Darcel. Un clàssic que no pots perdre’t.
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ALADDÍN

SESSIÓ ESPECIAL
LA OVEJA SHAUN: LA PEL·LÍCULA
+ Tast de formatges

DISSABTE 31 D’AGOST 17.00h · VDE



DIVENDRES 30 D’AGOST 19.00h · VDE
DIUMENGE 1 DE SETEMBRE 19.00h . VDC
 

Dir. Guy Ritchie. Int.: Will Smith, Naomi Scott, Billy Magnussen, Mena Massoud
128’. 2019. Disney. Estats Units. Fantàstic, Aventures
Aladdin (Mena Massoud) és un adorable però desafortunat lladregot enamorat de la filla del
Sultà, la princesa Jasmine (Naomi Scott). Per intentar conquistar-la, accepta el desafiament
de Jafar (Marwan Kenzari), que consisteix a entrar a una cova al mig del desert per trobar
un llum màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Allà és on Aladdín coneixerà a l Geni
(Will Smith), donant inici a una aventura com mai abans havia imaginat.

INTELESTELLAR

Shaun the Sheep Movie. Dir. Richard
Starzak. 86’. 2015. Universal Pictures.
Regne Unit. Animació. Stop Motion.
La Shaun és una ovella molt llesta i molt
entremaliada que viu amb les companyes
de ramat a la granja de Mossy Bottom
sota la suposada supervisió del Granger i
del Bitzer, un gos pastor amb molt bones
intencions, però bastant despistat. Malgrat
els esforços de la Shaun, la vida a la
granja és bastant monòtona, de manera
que l’ovella idea un pla molt enginyós
per tenir un dia lliure. No obstant això, els
desitjos no sempre acaben com un espera.
Els esdeveniments no triguen a agafar
proporcions incontrolables, i per culpa de
la malifeta de la Shaun, s’enduen el pobre
Granger. Acompanyada pel ramat, la
Shaun deixa la granja per primera vegada
i viatja fins a la gran ciutat per rescatar
el Granger, conscient que no pot fallar.
Film en col·laboració amb el Concurs de
gossos d’Atura de Ribes de Freser que
se celebra el dia 1 de setembre.
La projecció inclou:

TAST DE FORMATGES
 

DISSABTE 7 DE SETEMBRE 21.30h · VOSE
DIUMENGE 8 DE SETEMBRE 18.00h . VDE

 Oscar a millor efectes visuals 2014

Dir. Christopher Nolan Int.: Matthew McConaughey, Casey Affleck, Michael Caine,
Anne Hathaway, Ellen Burstyn, Jessoca Chastain, Matt Damon. Musica Hans Zimmer
169’ 2014. Warner, Estats Units. Ciència ficció
En veure que la vida a la vida a la Terra està arribant al final, un grup d’exploradors decideix
embarcar-se en una missió que pot arribar a ser la més important de la història de la
humanitat. Així doncs, emprenen un viatge més enllà de la galàxia en què descobreixen si
les estrelles poden albergar el futur de la raça humana. Una pel·lícula per veure i gaudir en
gran format a la pantalla del nostre cinema.

SI VOLS FER-TE SOCI O SÒCIA ho pots tramitar en el mateix moment a la guixeta del cinema.
Si VOLS REBRE LA PROGRAMACIÓ PER WHATSAPP O EMAIL
1. Afegeix-nos als teus contactes. Tel: 644 04 55 12 Email: info@amicscinevallderibes.com
2. Envia’ns un missatge via whatsapp via o email amb el text: ALTA + Nom i cognoms + Núm. DNI

