
DISSABTE 16 D’OCTUBRE · 19h · VOC
Les dues nits d’ahir. Dir.: Pau Cruanyes, 
Gerard Vidal. 2020. Int.: Arnau Comas 
, Judit Cortina , Oriol Llobet. Espanya. 
86min. +16. Road movie. 
Una nit d’estiu, Eric (Arnau Comas) 
roba les cendres de Pol, el seu amic 
recentment mort. Ell i els seus dos millors 
amics, Ona (Judit Cortina) i Marcel (Oriol 
Llobet), emprenen un viatge en cotxe per 
llançar les cendres. L’escapada, però, 
acaba convertint-se en una bombolla 
que els separa de la realitat i els allunya 
del retorn a casa i del seu objectiu inicial.

Programació
Octubre - Novembre 2021
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

DISSABTE 2 D’OCTUBRE 19h. · VOC/E
Dir. Sara Gutiérrez Galve. 2018.  Guió: 
Núria Roura Benito, Sara Gutiérrez Galve 
Int.: Dani Casellas, Laia Vidal, Marta 
Cañas. Catalunya. 82min. Comèdia 
dramàtica
Sinopsi: El Max ronda la trentena i viu 
amb l’Emma. Una notícia inesperada 
genera una bretxa entre ells dos i fa que 
creixin dins del Max dubtes i inquietuds 
que l’obligaran a sortir al carrer a mitja 
nit. Yo la busco és el retrat d’una amistat, 
la seva ruptura i l’estrany i transformador 
passeig per la nit barcelonina.

YO LA BUSCO
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  VOSE:  Versió original subtitulada al castellà VDE:  Versió doblada a l’espanyol  Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
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DISSABTE  9 D’OCTUBRE · 18h. · VOSE
Lucia di Lammermoor. Gaetano Donizetti 
Dir.musical: Evelino Pidò. Int.: George 
Petean, Olga Peretyatko, Juan Diego 
Flórez. Durada. 2h.31min.
En la posada en escena onírica de 
Laurent Pelly de Lucia di Lammermoor, 
un elenc vocal de primer nivell brilla en 
la Wiener Staatsoper. Quan la fenomenal 
Olga Peretyatko mostra l’apassionant 
caiguda de Lucía, la música i el teatre 
es fundin en una mescla explosiva. Juan 
Diego Flórez és probablement el millor 
Edgardo del món, i George Petean 
s’uneix a ells com Enrico en el triangle 
emocional de l’amor, l’odi i la passió.

LUCIA DI LAMMERMOOR

LES DUES NITS D’AHIR

AMOR

DISSABTE 23 D ‘OCTUBRE · 
19h · VDE        Amb la col·laboració: 
Amour/Love Dir. Michael Haneke. 2012 
Int. Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert, Àustria.127min. 
+12. Drama Romàntic,Vellesa 
 

Guanyadora de la Palma d’or a Cannes 
i l’Oscar a la millor pel·lícula de parla 
no anglesa, entre altres premis. 
Aquesta història d’un matrimoni de 
jubilats a París és el film més intimista 
en la filmografia de Michael Haneke, un 
director que mai deixa indiferent i que 
no fa concessions a l’espectador, amb 
unes extraordinàries interpretacions 
la pel·lícula ens apropa a l’amor però 
també al dolor i la mort.
Rebuda per la crítica de forma 
unànime com una gran obra 
cinematogràfica.

LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA

DISSABTE 30 D’OCTUBRE 19h · VDE
La double vie de Véronique
Dir. Krzysztof Kieslowski. 1991. Int. Irène 
Jacob, Halina Gryglaszewska, Kalina 
Jedrusik. . 98min. França-Polònia .+12. 
Drama
Història de dues dones Weronika i 
Véronique , una viu a Polònia i té una 
brillant carrera com a cantant, l’altre 
idèntica i amb moltes similituds vitals 
viu a França. El realitzador Krzysztof 
Kieslowski va iniciar amb aquest film 
la seva etapa al cinema francès que 
poc després li va proporcionar la seva i 
exitosa trilogia dels colors ( Bleu, Rouge 
i Blanc) i va aconseguir una excel·lent 
acollida de crítica i públic amb aquesta 
pel.licula sugerent i misteriosa que 
es va beneficiar de la presència de 
l’actriu Irène Jacob (premi a Cannes) 
i una poètica fotografia de tonalitats 
grogues i daurades que li donen una 
sensibilitat molt adequada a la història 
que ens explica. Aquest film forma part 
del grapat de pel·lícules del cicle “La 
Filmoteca Ideal” de l’historiador Miquel 
Porter i Moix i que el Cinema Catalunya 
ens està oferint al llarg d’aquest 2021.

www.amicscinevallderibes.com
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Programació
Octubre - Novembre 2021.  Cinema Catalunya de Ribes de Freser

DIUMENGE 31 D’OCTUBRE 18h · VDC
Dir.: Anne-Lise Koehler i Éric Serre, França, 
2019, 61 min.. Animació. 
En un entorn natural d’aigua i de boscos, 
deu animalons de diferents espècies neixen, 
creixen, s’observen i s’empaiten. A l’aigua, 
un lluç de riu molt menut vol ser gegant, 
una jove libèl·lula vol aprendre a lluitar i una 
salamandra té moltes ganes de sortir de 
l’aigua per descobrir un altre món. A la riba 
del riu, un castor desitja construir el món a la 
seva manera mentre que un bitó vol arribar 
fins a la lluna volant. A dalt dels arbres, 
un mussol aixeca el vol i es creua amb un 
ratpenat a qui li agrada molt la música. 
Bon dia, món! és un passeig per la naturalesa 
molt ben documentat que ens apropa a una 
fauna i una flora de paper, que alhora és molt 
realista. La natura ens acompanya i amb 
ella coneixem els éssers vius que hi habiten 
mentre ens ensenya a respectar tot allò que 
ens envolta. Amb aquesta observació de 
l’entorn tan agradable també aprenem sobre 
nosaltres i l’aventura de crèixer.

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE · 18h · VOSE
Rusalka. Antonín Dvorák.
Dir. Musical: Ivor Bolton. Int.: Asmik 
Grigorian, Eric Cutler, Karita Mattila. 
Treato Real. durada 3h. 
El llibret de l’òpera més cèlebre de 
Dvorák, estrenada a Praga en 1901, 
ens presenta similituds entre les obres 
de La Sireneta, Undine i Sadko, tot això 
sense renunciar a les arrels bohèmies 
que el compositor, com a artista 
compromès amb la música i la cultura 
nacional txeques, va imprimir a la major 
part de les seves creacions. Des de les 
últimes dècades del passat segle, la 
seva presència en els escenaris no ha 
deixat de consolidar-se fins a convertir-
se en una de les vint òperes més 
interpretades dels nostres dies.

RUSALKA

DEMON

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE · 19h. VOSC
 
Dir.: Marcin Wrona. 2015 Int.: Itay 
Tiran, Agnieszka Zulewska, Andrzej 
Grabowski, 94min. Polònia. Terror, 
comèdia negra
Python i Janet reben com a regal de 
noces unes terres en les quals construir 
la seva llar. En preparar el sòl per a la 
futura casa, el nuvi troba uns ossos 
humans. Serà el primer d’una sèrie 
de fets estranys que culminen amb la 
irrupció d’un turbulent esperit en les 
núpcies.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE 19h · VOE
Dir. Paco Caballero. 2021 Int. Ernesto 
Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna 
Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, 
Carlos Cuevas. 100min. +16. Espanya. 
Comèdia.  
Una núvia desesperada, dos cosins que 
fa temps que no es veuen, una parella 
atrapada en la rutina, un noi a qui ha 
deixat el seu xicot, un grup de bons 
amics amb ganes d’experimentar... 
Durant una nit, tots ells viuran situacions 
esbojarrades i divertides en un club 
d’intercanvi de parelles.

DONDE CABEN DOS

Si vols FER-TE SOCI o SÒCIA ho pots tramitar 
a la guixeta del cinema o bé a la nostre web 

www.amicscinevallderibes.com

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 novetats

ÒPERA

CICLE
GAUDÍ

Amb la col·laboració de

DISSABTE 4 DE DESEMBRE 19h · VDE
DIUMENGE 5 DE DESEMBRE 18h · VDE
Benedetta. Dir.: Paul Verhoeven. 2021. 
Int.: Virginie Efira, Charlotte Rampling, 
Daphné Patakia, Lambert Wilson, 
Olivier Rabourdin. 128min. +18. França. 
Drama. 
La nova pel·lícula de Paul Verhoeven 
ens trasllada a finals del segle XV, amb 
una plaga assolant la terra, Benedetta 
Carlini s’uneix com a novícia al convent 
de Pescia a la Toscana. Benedetta, que 
des de molt jove ha tingut la capacitat 
de realitzar miracles, arriba a la 
comunitat i el seu impacte serà immediat 
i transcendental. El film és l’ Adaptació 
de la novel·la “Immodest Acts: The Life 
of a Lesbian Nun in Renaissance Italy 
(Studies in the History of Sexuality)” de 
Judith C. Brown, que gira entorn de la 
sexualitat en un convent.

BENEDETTA

i  a l DESEMBRE.. .BON DIA, MÓN!




