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DISSABTE 6 de març 19.00h · VDE 
Eté 85.  Dir. François Ozon. 2020. Int.: 
Issabelle Nanty, Valeria Bruni, Melvil 
Poupaud, Félix Lefebvre. França · +12 
anys. · 100min. Drama romàntic
L’Alexis, a punt de fer 16 anys, gairebé 
s’ofega quan el seu vaixell bolca a la costa 
de Normandia. El David, de 18 anys, el salva 
heroicament. L’Alexis acaba de conèixer 
l’amic dels seus somnis.

VERANO DEL 85

DIUMENGE 7 de març 18.00h · VDE 
Persepolis Dir.: Marjane Satrapi, Vincent 
Paronnaud. 2007 · França . 95 min. 
Drama / Animació

Commovedora història d’una nena 
iraniana des de la revolució islàmica 
fins als nostres dies. Quan els 
fonamentalistes prenen el poder, forçant 
a les dones a portar vel i empresonant 
a milers de persones, i mentre té lloc 
la guerra entre l’Iraq i l’Iran. Quan 
la protagonista (Marjane) arriba a 
l’adolescència els seus pares l’envien a 
Europa, on coneix una altra cultura que 
res té a veure amb la del seu país.
Nominada a l’Oscar com a millor 
pel·lícula d’animació. 

PERSÉPOLIS

DISSABTE 13 de març · 19.00h · VDE
Falling. Dir. Viggo Mortensen. Int.: Viggo 
Mortensen, Lance Henriksen, Hannah 
Gross, 2020. Canadà, 112min. Drama. 
Quan l’estat mental del Willis comença a 
deteriorar-se, el John decideix portar-lo a 
l’oest, amb l’esperança que ell i la seva 
germana Sarah puguin ajudar el seu pare 
a trobar una casa més a prop seu on pugui 
jubilar-se.

FALLING

DISSABTE 20 de març · 19.00h · VOC
Dir. Joan Frank Charansonnet Int.: 
Ramón Godino, Alba López, Montse 
Ribadellas, Angelina Llongueras,2020. 
118 min. Drama històric. 
Els records d’una infància feliç, marcats 
per la industrialització, l’ànima viva d’una 
nena que es converteix en dona i la 
duresa de la guerra civil a la caiguda de 
la dictadura, acompanyaran l’espectador 
durant més de seixanta anys.

DISSABTE 27 de març 19.00h ·VOSE 
Les demoiselles de Rochefort.  Dir. Jacques 
Demy. 1967. Int:. Catherine Deneuve, 
Françoise Dorléac, 125 min. Musical. França
Al 1994 l’historiador i crític cinematogràfic 
Miquel Porter i Moix (1930-2004) va 
publicar el llibre LA FILMOTECA IDEAL una 
selecció e films que tot bon aficionat al setè 
art hauriade veure, films de tots els generes, 
nacionalitats i èpoques, obres conegudes i 

TERRA DE TELERS

altres no tant però totes d’una qualitat ben 
contrastada. El llibre fa un recorregut per 
ĺ història del cinema des de els seus inicis fins 
la dècada dels noranta fent un recull d’aquells 
títols que per diferents motius considera 
essencials per entendre el cine com art 
però també com a fenomen social i cultural 
del segle XX. Ara Els Amics del cinema de 
la Vall de Ribes hem seleccionat algunes 
d’aquestes pel·lícules per gaudir-les en la 
pantalla del cinema Catalunya.
Amb el primer film que projectem, el 
realitzador Jacques Demy va fer un clar 
homenatge al cinema musical americà i 
que va contar amb la participació de tot un 
mite del gènere; Gene Kelly. Un film alegre 
i vitalista en el qual destaca per dret propi 
les cançons compostes per Michel Legrand. 
Curiosament uns quants anys més tard seria 
el propi Hollywood qui faria el seu homenatge 
a aquest musical francès en el film “La La 
Land”.

MI OBRA MAESTRA

DISSABTE 10 d’abril 19.00h · VOSE 
Òpera. Falstaff de Giuseppe Verdi. Teatre 
Staatsoper Hamburg. Dir. musical Axel Kober. 
Dir. escena: Calixto Bieito. Int.: Ambrogio 
Maestri, Markus Brück, Oleksiy Palchykov. 
130min. Cantada en Italià amb subtítols 
en castellà. L’òpera còmica Falstaff de 
Verdi, que Bieito reinterpreta com una 
sàtira apocalíptica sobre l’entreteniment i 
l’escenari prototip de la societat moderna. 

FALSTAFFLAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT
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DISSABTE 3 d’abril 19.00h · VDE 
Dir. Gastón Duprat. Int.: Raúl Arévalo, 
Luis Brandoni, Guillermo Francella. 
2018. Argentina. +12 anys. 100min. 
Comèdia.
 
Un artista que havia tingut èxit, queda 
molt afectat després del fracàs de la 
seva última exposició. El seu galerista, 
amic de tota la vida, intenta revaloritzar 
la seva obra sigui com sigui
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DISSABTE 17 d’abril 19.00h · VDE 
Dir. Cesc Gay. Int.: Javier Cámara, Belén 
Cuesta, Ana Griselda Siciliani, Alberto San 
Juan. 81min. Comèdia. VDE

Sentimental és una reflexió sobre la vida en 
parella i la sexualitat que tracta amb ironia i 
humor temes com la convivència, la valentia, 
el sexe, l’amor i l’apariència.

SENTIMENTAL

DISSABTE 24 d’abril  19.00h · VDE 
Gruppo di famiglia in un interno. Dir.: 
Luchino Visconti. Int.:  Burt Lancaster, 
Silvana Mangano, Helmut Berger. 1974 
· Italia . 120 min. Drama.
Un professor nord-americà ja retirat viu de 
forma solitària en un apartament a Roma, 
la seva vida tranquil·la es veurà pertorbada 
quan uns nous inquilins s’instal·li’n a viure 
en el mateix edifici.
Penúltim film de Visconti en el que 
fa novament un retrat intimista d’una 
aristocràcia ja decadent i en el que els 
personatges encara es resisteixen a 
adaptar-se al canvi de valors culturals 
de la societat, tot vist a través dels ulls 
del vell professor, un gran Lancaster, 
en la seva segona col·laboració amb el 
director italià desprès de El Gatopardo. 
La pel·lícula és també un lúcid i reflexiu 
estudi sobre el pas del temps, la família, 
l’amor, l’art i les relacions humanes. 
Premi David de Donatello al millor film i a 
la millor interpretació de 1975 per a Burt 
Lancaster.

CONFIDENCIAS

DISSABTE 1 de maig · 19.00h 
The kid. 1921. Dir.: Charles Chaplin. 
Int.: Charles Chaplin, Jackie Coogan, 
Edna Purviance. Estats Units, B/N 
cinema nut. 53 min. Comèdia/Drama
El 6 de febrer de 1921 Charles Chaplin 
va estrenar comercialment el seu primer 
llargmetratge, “The kid”, amb el qual va 
fer un decisiu pas endavant en la seva 
carrera. El creador d’un dels personatges 
més famosos de la cultura popular, el 
rodamón de bon cor conegut a Espanya 
com a Charlot, ja havia donat mostres del 
seu talent en el camp del curtmetratge, 
però a partir de llavors la seva mestria es 
manifestaria en tota la seva esplendor, 
tant al cinema mut com en el sonor. 

EL CHICO 

DISSABTE 8 de maig · 19.00h · VOSC
Dir.: Marc Recuenco Int.: Francesc 
Garrido, Esther Garrel, Eudald Font, 
Pia Lagrange, Quim Andrés, Noémie 
Desbordes. 66 min. 2020 França. 
En attendant Mai explica la història 
d’una jove parella francoespanyola, 
Hélène i Manel, i el seu grup d’amics, 
Carles, Marlène i Giulia. A través de 
diverses escenes ens submergirem 
en les vivències d’aquest grup d’amics 
quan es compleixen els 50 anys de 
Maig del 68. 1968, per alguns res no ha 
canviat, per d’altres tot és perfecte!. La 
pel·lícula mostra les diferents cultures 
que cohabiten a la capital francesa a 
través d’aquests amics, però també 
gràcies a les entrevistes d’un periodista 
especialment enviat a la capital pel 50 
aniversari.

EN ATTENDANT MAI

DISSABTE 15 de maig 19.00h · VOSE
GIOVANNA D’ARCO de Giuseppe Verdi. 
Cantada en italià . 2h32min. 2015 Teatre 
AllaScala, Milà. Dir. Riccardo Chailly. 
Int.:Anna Netrebko, Francesco Meli, 
Producció del duo franc-belga 
MosheLeiser i Patrice Caurier, Riccardo 
Chailly, un dels directors verdianos més 
aclamats del món, dirigeix per primera 
vegada a Anna Netrebko i a Francesco 
Meli. Segons Chailly aquesta òpera tracta 
de la relació pare-filla, tan important en les 
òperes de Verdi. La interpretació d’Anna 
Netrebko va ser descrita en el seu 
moment com la més emocionant
en la carrera de l’estrella. 

JUANA DE ARCO

DISSABTE 22 de maig 19.00h · VOC
Dir. Lluís Danés. Int.: Nora Navas, Roger 
Casamajó, Bruna Cusí, Pablo Derqui, Mario 
Gas. 2020. 106 min. Thriller.
A la Barcelona de principis del segle XX 
hi conviuen dues ciutats: una burgesa 
i modernista, l’altra sòrdida i bruta. La 
desaparició de la petita Teresa Guitart, 
filla d’una rica família, commociona el 
país i la policia té aviat una sospitosa: 
Enriqueta Martí, coneguda com ‘La 
Vampira del Raval’.

LA VAMPIRA DE BARCELONA

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
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