Programació

Abril - Juny 2022
Cinema Catalunya de Ribes de Freser
COMPETENCIA OFICIAL

www.amicscinevallderibes.com

LICORICE PIZZA

MEDITERRÁNEO

CICLE
GAUDÍ

DISSABTE 2 d’abril 19h · VDE

Dir. Mariano Cohn. 2022. Int.: Penélope
Cruz, Antonio Bandera, Oscar Martínez,
José Luis Gómez. 114min. EspanyaArgentina. +12A. Comèdia. 
A la recerca de transcendència i prestigi
social, un empresari multimilionari
decideix fer una pel·lícula que deixi
empremta. Per a això, contracta als
millors: un equip estel·lar format per una
destacada directora i dos reconeguts
actors amb un gran talent, però amb un
ego encara més gran.

ANDREA CHÉNIER

DISSABTE 23 d’abril · 19h. VOE

DIVENDRES 15 d’abril · 19h. VDE
DIUMENGE 17 d'abril · 18h. VDE

Licorice Pizza. Dir. Paul Thomas
Anderson. 2022. Sean Penn, Alana
Haim, Tom Waits, Bradley Cooper, Ben
Safdie, Cooper Hoffman,113min. Estats
Units. +12 Drama Romàntic. 
Vall de San Fernando, 1973. L’Alana
Kane i el Gary Valentine són amics des
de la infància, però a poc a poc la seva
amistat es va convertint en alguna cosa
més i tots dos acaben experimentant el
que és el primer amor.

Mediterráneo. Dir. Marcel Barrena. 2021.
Int.: Eduard Fernández, Dani Rovira,
Anna Castillo, Sergi López, Álex Monner,
Melisa Foroutan, Patricia López. 112min.
Espanya. +12A. Drama, Activisme. 
Història d’humanitat i sacrifici sobre
el treball del Open Arms, un equip de
persones que van arriscar les seves
vides per a intentar posar fora de perill
al major nombre de persones possibles.
4 Premis Gaudí i 3 Premis Goya

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
SARGENTO YORK

ÒPERA

DISSABTE 9 d’abril · 18h · VOSE

Andrea Chénier de Umberto Giordano.
Òpera en 4 actes (1896). Llibret de
Luigi Illica. Cantada en italià, amb
subtítols en castellà. 2017. 135min.
Jonas Kaufmann i Anja Harteros, el
dream team de l’òpera, continuen la
seva col·laboració en aquesta nova
producció en la Bayerische Staatsoper
de Munic. Les dues superestrelles
mostren com l’amor triomfa sobre la
mort a l’ombra d’un règim aterridor.
L’òpera verista de Giordano, llança
llum sobre els temps turbulents de
la
Revolució
Francesa
incrustats
en el gran panorama històric, que
es presenta davant l’espectador.

DISSABTE 16 d’abril · 17h · VDE
22h · VDE

Spider-Man: No Way Home. Dir. Jon
Watts. 2021. Int.: Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch, Alfred Molina,
Willem Dafoe, Marisa Tomei, Jamie
Foxx. Estas Units. +7A. 148min. Acció.



Per primera vegada en la història, el
nostre heroi, és desemmascarat i per
tant ja no serà capaç de separar la
seva vida normal dels enormes riscos
que comporta ser un Súper Heroi.
Quan demana ajuda a Doctor Strange,
els riscos passen a ser encara més
perillosos, obligant-lo a descobrir el que
realment vol dir ser Spiderman.

DISSABTE 30 d’abril 19h · VDE

Sergeant York. Dir. Howard Hawks.
1941. Int.: Gary Cooper, Walter
Brennan, George Tobias, Joan Leslie.
134min. Estats Units. +12A. B/N. Drama.
Basada en la vida de Alvin C.York, un home
de vida rural i de pau i que va esdevenir en
un heroi nacional dels EUA durant la Primera
Guerra Mundial. Aquest clàssic filmat en
un magnífic blanc i negre va ser el film de
més èxit l’any 1941 i va proporcionar al seu
protagonista Gary Cooper el seu primer
oscar (guanyaria un segon premi anys
més tard per “Solo ante el peligro”). Ara al
Cinema Catalunya recuperem en exclusiva i
en gran qualitat d’imatge aquest biopic que
va dirigir amb solvència Howard Hawks, un
dels grans mestres de Hollywood i autor d’un
munt de títols inovidables.

 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
VOE / VOC : Versió original en castellà o català

Programació

Abril - Juny 2022. Cinema Catalunya de Ribes de Freser
AIDA

EL CIELO PROTECTOR

SOÑADORES

DISSABTE 21 de maig 19h. VOSE

DISSABTE 11 de juny 19h. VOSE

ÒPERA

DISSABTE 7 de maig · 18h. VOSE

AIDA de Giuseppe Verdi. 2021. Dir.
musical: Michele Mariotti. Int.: Soloman
Howard , Ksenia Dudnikova, Sondra
Radvanovsky, 180min. Cantada en
italià, amb subtítols en castellà. 
Aida ens porta a la fantasia d’una
Antiguitat reconstruïda. En el cor de
la trama, una elecció impossible entre
l’amor i el deure patriòtic. Marcat pel
contrast entre una extravagància teatral
i la transició cap a un drama més
íntim i personal, la partitura de Verdi
aconsegueix distingir l’angoixa interna
dels seus protagonistes de l’imponent
escenari històric.

LIBERTAD
CICLE
GAUDÍ

The Sheltering Sky. 1990. Dir. Bernardo
Bertolucci. Int.: Debra Winger, John
Malkovich, Campbell Scott. 138min.
Regne Unit, Itàlia . Drama.
Arriscada adaptació de la complexa
novel·la de Paul Bowles en la que una
parella de turistes americans s’endinsen
per al nord d’Àfrica amb l’esperança
de trobar quelcom que ells hi puguin
donar sentit a la seva existència vital, el
desert, el sol i el paisatge els posaran
a prova.
Cal destacar la fotografia del gran
Vittorio Storaro que dona al film la
seva imatge seductora i hipnòtica
i la inspirada partitura de Ryuichi
Sakamoto, col·laboradors habituals en
la filmografia de Bernardo Bertolucci.
Visionar per primera vegada o
revisionar novament aquesta pel·lícula
en pantalla gran és indispensable, el
cinema Catalunya ens dona aquesta
oportunitat!.
Amb Col·laboració

DISSABTE 14 de maig · 19h · VOE

Libertad. Dir. Clara Roquet. 2021. Int.:
María Morera, Nicolle García, Nora
Navas. Vicky Peña. 104 min. +12A.
Espanya. Drama. 
Nora, de 14 anys, sent que no troba el seu
lloc. Els jocs de nens li semblen ridículs
i les converses dels adults encara li van
grans. Però tot canvia amb l’arribada de
Llibertat, de 15 anys i filla de Rosana, la
dona colombiana que cuida a Ángela.
Rebel i magnètica, Llibertat es converteix
en la porta d’entrada a un estiu diferent
per a Nora.
2 Premis Goya: Millor direcció novella i
millor actriu secundària (Nora Navas).
Seguix-nos a les Xarxes socials a Facebook

juntament amb Instagram a
@amicsdelcinema
i Twitter a
@AmicsCinemaVdR

EL ACONTECIMIENTO

DISSABTE 4 de juny 19h · VDE

L’événement. 2021. Dir.: Anamaria
Vartolomel Int.: Sandrine Bonnaire,
Luàna Bajrami, Pio Marmai. 100min.
França. Drama. 

França, 1963. Anne, una jove i brillant
estudiant amb un futur prometedor,
descobreix que està embarassada. De
la nit al dia veu truncada l’oportunitat
d’acabar els seus estudis i fugir de les
asfixiants restriccions del seu entorn.

The Dreamers. 2003. Dir. Bernardo
Bertolucci. Int.: Michael Pitt, Louis Garrel,
Eva Green, Robin Renucci. 115min. Regne
Unit., Itàlia, França, Estats Units. +16A.
Drama eròtic.
Any 1968. Mentre en l’ambient es respiren
aires revolucionaris, un jove americà,
Matthew, que estudia a París, coneix a
Isabelle i Theo, dos germans francesos que
en absència dels seus pares li conviden a
la seva casa, per a lliurar-se a tot tipus de
jocs psicològics i sexuals.
.
Amb Col·laboració

EL VENTRE DEL MAR

CICLE
GAUDÍ

DISSABTE 18 de juny 19h · VOC

El ventre del mar. 2021. Dir. Agustí
Villaronga 2022. Int.: Roger Casamajor,
Òscar Kapoya, Mumi Diallo, Armando
Buika 76min. +16A. Espanya. Drama.
Basat en fets reals al juny de 1816, la
fragata Alliance, de la Marina francesa,
embarranca davant les costes del
Senegal. Sense bots disponibles per a
l’evacuació, es construeix una precària
embarcació en la qual obliguen a pujar a
147 persones. La fam, la inclemència de
la mar, la bogeria i una lluita acarnissada
es deslliguen en aquella bassa a la
deriva.
Amb la col·laboració de

