
DILLUNS 6 DE DESEMBRE · 19h · VDE
DIMECRES 8 DE DESEMBRE · 18h · VDE
No time to die. Dir.  Cary Joji Fukunaga 
2021. Int.: Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux, Ana de Armas, Ralph 
Fiennes 161 min. +12A. Regne Unit. 
Thriller, Acció.  

L’agent Bond ha abandonat el servei i 
gaudeix d’una plàcida vida a Jamaica. 
Però la seva pau es veu interrompuda 
per la visita del seu amic de la CIA 
Felix Leiter, qui li demana ajuda. La 
missió consisteix a rescatar un científic 
segrestat però les coses resulten ser   
                  molt més complexes       
                               del que s’esperava.  
                    Un misteriós malvat
                                      s’ha fet amb un  
                                    armament 
                         tecnològicament 
                            punter que li fa 
                                         gairebé 
                         invencible. 

DISSABTE 4 DE DESEMBRE 19h · VDE
DIUMENGE 5 DE DESEMBRE 18h · VDE
Dir.: Paul Verhoeven. 2021. Int.: Virginie 
Efira, Charlotte Rampling, Daphné 
Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin. 
131min. +12. 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. 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
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SIN TIEMPO PARA MORIR MACBETH

DIMARTS 7 DE DESEMBRE 18h.
En DIRECTE des de la Scala de Milà.

Llibret de Francesco Maria Piave i Andrea 
Maffei. Cantada en italià, amb subtítols 
en castellà. Durada aprox. 3h.30min. 

Per a la tradicional première de la Scala 
del 7 de desembre, l’esdeveniment més 
esperat del calendari cultural europeu, 
i després de la gala d’estrelles de l’any 
passat des d’un teatre gairebé buit, la 
nova temporada s’obrirà amb Macbeth 
de Verdi amb tota la pompa habitual 
d’aquest esdeveniment VIP.
Macbeth serà posada en escena pel 
director Davide Livermore, la seva quarta 
actuació inaugural, amb escenografia de 
Giò Forma, vestuari de Gianluca Falaschi 
i un gran elenc: Anna Netrebko com 
Lady Macbeth, afirmant la seva relació 
especial amb el teatre, al costat de Lucca 
Salsi com Macbeth, Francesco Meli com 
Macduff i Ildar Abdrazakov com a Banc.

ÒPERA
EN

DIRECTE

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.

ProgramacióProgramació
Desembre 2021
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

Seguix-nos  a les Xarxes socials a Facebook 

juntament amb Instagram a 
@amicsdelcinema 

i Twitter a
 @AmicsCinemaVdR

Bones 
Festes



Programació
Desembre 2021.  Cinema Catalunya de Ribes de Freser

DIUMENGE 26 DE DESEMBRE 18h · VDC
I mysi patrí do nebe.Directors: Denisa 
Grimmová i Jan Bubenícek. 2021. País 
República Txeca. 86min.   
Animació. Infantil. Versió doblada al Català. 

Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre 
món parla de l’esperança, la recerca de 
l’amor i la valentia, i de com acabar amb 
els prejudicis i superar un passat dolorós. 
Aquesta pel·lícula demostra que tot allò que 
sembla un final, pot ser el principi d’una altra 
història, i que encara que sembli invencible, 
també es pot superar.

DIMARTS 28 DE DESEMBRE · 19h · VOE
Dir. Fernando León de Aranoa. 2021. 
Int.: Javier Bardem, Manolo Solo, 
Almudena Amor. Espanya. 115min. 
+12A. Comèdia, Drama.  

Bàscules Blanco, una empresa de 
producció de balances industrials 
en una ciutat de províncies, espera 
la visita d’una comissió de la qual 
depèn l’obtenció d’un premi local a 
l’Excel·lència Empresarial: les coses han 
de ser perfectes per a aquest moment. 
No obstant això, tot sembla confabular-
se en contra. En el poc temps de què 
disposa, Blanco (Bardem) intenta tornar 
a la seva empresa l’equilibri perdut: 
tracta de resoldre els problemes dels 
seus empleats, creuant per això totes 
les línies imaginables.

EL BUEN PATRÓN

RATOLINS I GUINEUS

DIJOUS 30 DE DESEMBRE 19h. VDE
Dir. Julia Ducournau. 2021. Int.: Vincent 
Lindon, Agatha Rousselle, Garance 
Marillier, Camille Salameh. 108 min. +18A. 
França. Ciencia Ficció.  

Un pare retroba el seu fill desaparegut fa 
deu anys. Simultàniament, se succeeixen 
una sèrie d’horribles assassinats a la regió.

Titane ha convertit a la directora Julia 
Ducournauen la segona dona en la història 
a emportar-se la Palma d’Or a Cannes, un 
dels premis més prestigiosos en el món del 
cinema. 

TITANECHAVALAS

DISSABTE 18 DE DESEMBRE · 19h · VDE        
Dir. Carol Rodríguez. 2021. Int.: Vicky 
Luengo, Carolna Yuste, Elisabet 
Casanovas, Àngela Cervantes. 91min. 
+12A. Espanya. Drama.   

La Marta va fugir de la ciutat suburbial 
on va créixer per triomfar en el món 
artístic de Barcelona. Després d’una 
sèrie de situacions crispades, es 
veu forçada a enfrontar-se a la seva 
por més gran: tornar a la seva ciutat 
natal, Cornellà. Allà es retroba amb 
una particular vida de barri i les seves 
amigues de la infància, la Soraya, la 
Desi i la Bea. Amb elles reviurà l’amistat 
més autèntica, àcida i lleial. En aquest 
convuls retorn a les seves arrels, la 
Marta descobrirà que el seu complex 
més gran, ser d’extrarradi, pot 
convertir-se en la seva major fortalesa.

CICLE
GAUDÍ

CRY MACHO

DISSABTE 1 DE GENER 19h. VDE
Dir. Clint Eastwood. 2021. Int.: Clint 
Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven. 
104min. +12A. Estats Units.  Drama. 

Basada en una novel·la de N. Richard 
Nash, adaptada per ell mateix al cinema, 
Cry Macho se situa el 1978 i comença 
presentant-nos els hàbits del seu 
protagonista, Mike Milo (Eastwood). Home 
de poques paraules, accepta un encàrrec 
d’un antic cap: portar al seu fill petit des de 
Mèxic de tornada a casa per a allunyar-lo 
de la seva mare alcohòlica. En el viatge, 
tots dos s’embarcaran en una inesperada 
aventura.
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