
DISSABTE 22 de Gener · 18h. 
Duke Ellington a Copenhagen 1965
112min.  
La periodista i especialista en música 
clàssica Mònica Pagès, ens presenta 
aquest concert filmat.
Edward Kennedy “Duke” Ellington, 
més conegut com a Duke Ellington fou 
un compositor, director d’orquestra i 
pianista estatunidenc de jazz que va 
arribar a escriure unes 2.000 peces 
musicals, moltes de les quals han 
esdevingut universalment populars.
El veurem i el sentirem en un concert en 
directe que va fer amb la seva orquestra 
a Europa als anys seixanta, amb el seu 
swing genial i la seva capacitat magistral 
de fer que la música de jazz sigui la 
màxima creació sonora del segle XX.
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DISSABTE 1 de Gener 19h · VDE
Cry Macho. 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.

CRY MACHO
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  VOSE:  Versió original subtitulada al castellà VDE:  Versió doblada a l’espanyol  Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
  VOSC:  Versió original subtitulada al català      VDC:  Versió doblada al català   VOE / VOC : Versió original en castellà o català

DISSABTE 8 de Gener · 18h · VOSE
Òpera La traviatta. Libret de Franceso 
Maria Piave basat en l’obra La Dame 
aux Camélias de Alexandre Duma Jr. . 
Òpera en 3 actes. Cantada en Italià.


Avui dia és una de les òperes més 
populars i més interpretades del món. 
L’amor impossible entre una cortesana i 
un jove burgès en el segle XIX exposa 
una vegada més el problema de la 
societat del “què diran”, en la qual la 
respectabilitat i les aparences són més 
importants que l’amor i la seva essència.

LA TRAVIATA

DUKE ELLINGTON CONCERT FILMAT

QUO VADIS, AIDA?

DISSABTE 29 de Gener · 19h · VDE
Dir. Jasmila Zbanic. 2021. Int.: Jasna 
Djurici, Izudin Bajrovic. 101min. Bòsnia 
i Hercegovina. +16 anys. Drama.

Bòsnia, juliol de 1995. Aida treballa 
de traductora per a l’ONU en la petita 
ciutat de Srebrenica. Quan l’exèrcit 
serbi ocupa el poble, la seva família 
està entre les milers de persones que 
busquen refugi en els camps de l’ONU.
Pel·lícula nominada a Millor Pel·lícula 
Internacional en els premis Oscar i a 
Millor Pel·lícula de parla no Anglesa i 
Millor Direcció en els premis BAFTA.

www.amicscinevallderibes.com

PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE 
AMAPOLA

DISSABTE 5 de Febrer · 19h. VOE
Dir. Benito Zambrano. 2021. Int.: Elia 
Galera, Eva Martín, Mariona Pagès,  
Marilu Marini, Tommy Schlesser  
Espanya. 121 min. +7 anys.  Drama. 

Pan de Limón con semilla de amapola 
és un relat sobre l’amistat, la maternitat 
i els secrets que amaga una recepta de 
pa oblidada a l’illa de Mallorca.
Una pel·lícula plena d’emocions 
contingudes, de relacions que es van 
quedar esperant en el passat i de 
secrets familiars que s’amaguen durant 
massa anys.
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DISSABTE 12 de Febrer 18h · VOSE 
Elektra de Richard Strauss. 2020. Dir. 
musical: Franz Welser-Möst. Int.: Aušriné 
Stundyté, Asmik Grigorian, Tanja Ariane 
Baumgartner, Derek Welton. 
Llibret d’Hugo von Hofmannsthal, basat 
en l’obra dramàtica de la tragèdia de 
Sòfocles. Gravada a Salzburgo . 2020. 
Durada aprox. 2h. Cantada en alemany. 


En la seva edició del Centenari, el Festival 
de Salzburg va viure un veritable èxit 
amb una nova i esplèndida producció de 
Elektra, una de les obres més famoses 
dels dos fundadors del festival, Richard 
Strauss i Hugo vonHofmannsthal. 

ELEKTRA

ÒPERA

ÒPERA
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DISSABTE 5 de Març · 19h · VDE
Dir. Steven Spielberg. 2021. Int.: Raquel 
Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, 
Ariana DeBose, Rita Moreno. 156min. 
Estats Untits. Musical, Drama.

Espectacular revisió del clàssic de 
1961 que Steven Spielberg ha realitzat 
demostrant un cop més la seva genialitat, 
ara en el gènere del musical i adaptant 
tot un referent cinematogràfic de fa 60 
anys. L’excel·lent partitura de Leonard 
Bernstein continua igual de fresca, ara 
sota la batuta de Gustavo Dudamel. Un 
gran espectacle per gaudir en pantalla 
gran i deixar-se seduir per unes 
cançons i una coreografia que han fet 
història. Impossible demanar més, un 
Spielberg en estat de gràcia, no us la 
perdeu!.

WEST SIDE STORY

DISSABTE 19 de Març 19h · VOC
Dir. Neus Ballús. 2021. Int.: Mohamed 
Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà. 85min. 
Espanya , +7 anys. , Comèdia. 

A fi de superar la setmana de prova en 
una empresa, un jove lampista marroquí 
ha de bregar amb les excentricitats de 
clients i companys de feina per igual.

SIS DIES CORRENTS

DISSABTE 26 de Març 19h. VDE
Dir. Martín Scorsese. 1977. Int: Liza 
Minnelli, Robert De Niro, Lionel Stander, 
Barry Primus, Mary Kay Place, Georgie 
Auld. Estats Units. 136min. Musical.

Homenatge al cine musical i a l’època 
de les Big bands realitzat per Martin 
Scorsese poc després de “Taxi Driver”. 
La història d’una aspirant a cantant i un 
músic que un cop acabada la Segona 
Guerra Mundial inicien una relació 
sentimental i professional en la qual la 
música tindrà un paper molt important en 
les seves vides. Bones interpretacions 
dels seus protagonistes especialment 
de Liza Minnelli aquí més Judy Garland 
que mai en la seva millor actuació des de 
“Cabaret”.
Oportunitat de visionar aquest inusual 
film de Scorsese que amb la perspectiva 
del temps ha anat guanyant adeptes 
i també indispensable per als fans de 
Robert De Niro.

NEW YORK NEW YORK

LAS LEYES DE LA FRONTERA

DISSABTE 19 de Febrer · 19h. VOE
Dir: Daniel Monzón. 2021. Int.: Marcos 
Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado, 
Carlos Oviedo, Xavier Martín. 129min. 
Espanya. +12. Drama, thriller. 

Amb la presència de l’actor Xavier Martín.

Nacho Cañas, un estudiant introvertit i 
inadaptat de disset anys d’una família 
de classe mitjana coneix l’estiu de 1978 
en Zarco i la Tere, dos joves delinqüents 
del barri xino de Girona. Els tres junts 
emprendran una cursa imparable de furts, 
robatoris i atracaments que es prolongarà 
tot l’estiu i que canviarà la seva vida per 
sempre.
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VOC

DISSABTE 26 de Febrer 18h · VOC
Projecció de tots els curtmetratges 
a competició de la Mostra del VOC 
                        - Entrada gratuïta - 

Amb la col·laboració de

DISSABTE 12 de Març 18h · VOSE
Dir. Diego Fasolis. 2021. Int.: Erwin 
Schrott, Rosa Feola, Giulio Mastrototaro. 
2021.Cantada en italià, amb subtítols en 
castellà. Durada aprox. de 3h15min. 

Il turco in Italia de Gioacchino Rossini.  
Llibret de Felice Romani, basat en una 
peça homònima de Caterino Mazzolà. 
Aquesta producció de la Scala ve 
signada per Roberto Andò, director de 
cinema i premiat narrador. 

IL TURCO IN ITALIA

ÒPERA
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Seguix-nos  a les Xarxes socials a Facebook 

juntament amb Instagram a 
@amicsdelcinema 

i Twitter a
 @AmicsCinemaVdR

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.




