
DIUMENGE 14 D’AGOST · 22.00h.
DILLUNS 15 D’AGOST · 22.00h. 
Top Gun. Maverick. 2022 .Dir. Joseph 
Kosinski. Int.: Tom Cruise, Miles Teller, 
Jennifer Connelly, Ed Harris. 131min. 
+12 . Estats Units. Acció. VDE. 

Després de més de trenta anys de 
servei com un dels millors aviadors 
de l’exèrcit, Pete “Maverick” Mitchell 
es troba on sempre va voler estar, 
sobrepassant els límits com un valent 
pilot de prova. Durant l’entrenament a 
un destacament de graduats de Top 
Gun per a una missió especialitzada, 
Maverick coneixerà a Bradley “Rooster” 
Bradshaw (Milles Teller), el fill de 
Goose, el seu antic company mort, 
mentre intenta adaptar-se a les noves 
tecnologies i la guerra dels drons. 
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DISSABTE 6 D’AGOST 19.30h.
Musica en directe   
La cantant Qel Xiberta, una de les veus 
més expressives, càlides i versàtils de 
la cançó catalana, presenta el projecte 
“GABRIEL I QEL”, un recital de cançons 
sobre poemes de Gabriel Ferrater i amb 
cançons adreçades a Gabriel Ferrater.
Les cançons, arranjades pel guitarrista 
Manu Corbalán, estan enllaçades per 
unes dramatúrgies de Jordi Lara amb què 
la mateixa cantant Qel Xiberta s’adreça 
directament a Gabriel, com si es trobés 
entre el públic (la seva poesia està entre 
nosaltres), l’interpel·la, l’escolta, l’acull i, 
al final, el convida a pujar a l’escenari. 

GABRIEL I QEL

  Estrena     Els millors films de l’any     Presentació i/o cinefòrum    Conferència      Música/Teatre/Òpera     Familiar   Copa de cava
 

  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   VO: Versió original en castellà o català

DISSABTE 13 D’AGOST · 22.00h. 
Presque. 2021 Dir. Bernard Campan, 
Alexandre Jollien. Int.: Bernard Campan, 
Maryline Canto, Laëtitia Eïdo, Alexandre 
Jolie. 92min França. +12 Comèdia 
dramatica. Road Movie. VDE 
Louis un solter empedreït dirigeix una 
funerària. Per una casualitat de la vida, 
es creua amb Igor, un esperit agut en 
un cos minusvàlid a causa d’una paràlisi 
cerebral. Junts emprenen una road movie 
al cotxe fúnebre de Louis per transportar 
el cos de la difunta Madeleine al lloc on 
ha de ser enterrada.

 MENTES MARAVILLOSAS

TOP GUN. MAVERICK TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES

DIVENDRES 19 D’AGOST · 22.00h.
DISSABTE 20 D’AGOST · 19.00h.
Everything Everywhere All at Once. 2022 
Dir. Dan Kwan, Daniel Scheinert, Daniels. 
Int.: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, 
Jonathan Ke Quan. 139min Estats Units. 
arts marcials. ciència-ficció. VDE 

Evelyn és una immigrant xinesa, 
propietària d’una bugaderia, que està 
a punt de rebre una visita inesperada: 
una versió alternativa del seu espòs 
Waymond, li mostra un multivers 
l’existència del qual penja d’un fil, una 
força destructora amenaça amb alterar 
definitivament l’existència de tots els 
universos possibles.

www.amicscinevallderibes.com

Amb la col·laboració de

Col·laboradors associats
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DISSABTE 27 D’AGOST · 19.00h.
Dir. William Wyler. 1968. Int.: Barbra 
Streisand, Omar Sharif, Kay Medford, 
Anne Francis. 155min. Musical romàntic. 
VDE 

Adaptació d’una obra de Broadway que 
també va protagonitzar Barbra Streisand 
i que narra la vida de la cantant Fanny 
Brice. William Wyler, autor de gran titols 
com “Los mejores años de nuestra 
vida”, “Horizontes de Grandeza” o “Ben 
Hur” entre molts altres va ser el director 
d’aquesta exitosa pel·lícula que va 
proporcionar a la Streisand un merescut 
Oscar per la seva interpretació en el que 
va ser el seu debut cinematogràfic.
Excel·lent partitura musical amb la 
cançó “People” al capdavant.

FUNNY GIRL

DISSABTE 10 SETEMBRE · 19.00h.
Cyrano. 2021 Dir. Joe Wright. Int.: 
Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin 
Harrison Jr., Ben Mendelsohn. Regne 
Unit. 124min. +12. Musical, drama 
romàntic. VDE 

Avançat al seu temps, Cyrano de 
Bergerac enlluerna tant amb el 
seu esmolat enginy en qualsevol 
enfrontament verbal com amb la seva 
punxant espasa. Però, convençut que 
la seva aparença el fa indigne de l’amor 
d’una gran amiga, la brillant Roxanne, 
Cyrano no es decideix a declarar-li els 
seus sentiments, i Roxanne s’enamora 
a primera vista de Christian.

CYRANO

DISSABTE 24 SETEMBRE · 19.00h.
Culpa. 2022. Dir. Ibon Cormenzana. 
Int.: Manuela Vellés, Andrés Gertrúdix, 
Luis Hostalot. Música de Lucas Vidal, 
fotografia de Alejo Levis. 78min. +16A. 
Espanya. Drama. VOE 

Després de patir una agressió sexual, 
Anna s’aïlla en una cabanya al bosc 
incapaç d’afrontar la seva situació. A 
partir de llavors perd la relació amb 
la seva parella, amistats i família i es 
refugia a la naturalesa per a superar el 
seu trauma. La vergonya, el dolor i la 
culpa l’acompanyaran durant mesos 
en els que es veurà transformada per 
alguna cosa més que l’odi.

CULPA

LA AVENTURA DEL POSEIDÓN

DISSABTE  3 SETEMBRE · 19.00h.
The Poseidon Adventure. 1972. Dir. 
Ronald Neame. Int.: Gene Hackman, 
Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol 
Lynley, Leslie Nielsen. 117min. Estats 
Units. VDE  

Clàssic dels anys setanta que va 
iniciar la moda de l’anomenat cine de 
catàstrofes i que va inflar el compte 
corrent de la 20th Century Fox després 
d’uns anys complicats. Aquesta epopeia 
d’un transatlàntic que queda del revés 
per una onada gegant compleix ara 
cinquanta anys de la seva estrena i 
és un bon pretext per visionar-la en la 
pantalla del Cinema Catalunya. Shelley 
Winters es va endur el Globus D’Or a la 
millor actriu de repartiment. Música 
de John Williams i competent 
duel interpretatiu entre Hackman i 
Borgnine.

DISSABTE 17 SETEMBRE · 19.00h.
2021. Dir. Hèctor Claramunt. Int.: Joel 
Joan, Paula Vives, Iván Massagué, 
Mònica Pérez, Ferran Carvajal.  90min. 
Espanya. Comèdia. Thriller. VOC 

Quatre amics. Una habitació. Molts 
secrets. I una única via de sortida: la 
veritat. La comèdia més delirant de la 
temporada posa cap per avall els plans 
de dues parelles disposades a passar 
una gran nit en un escape room. Si volen 
sortir d’aquest joc tan imprevisible com 
esbojarrat, hauran de posar a prova la 
seva amistat. 

ESCAPE ROOM. LA PEL·LÍCULA

CICLE
GAUDÍ

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