
DISSABTE 14 de Gener 19h · VOE
Dir. Álex Murrull, Dani de la Orden. 
2022. Int.: Álvaro Cervantes, Jaime 
Lorente.  +12 anys. Espanya.109min. 
Drama.

Basada en la història èpica i real de 
la selecció espanyola de waterpolo 
que va aconseguir una de les gestes 
esportives mésimpressionants dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 92.
La pel·lícula reviu l’esforç, els moments 
de tensió, i la il·lusió d’aquell grup 
llegendari que va lluitar a Barcelona pel 
major somni d’un esportista: aconseguir 
l’or olímpic.
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DIMARTS 2 de Gener 18h · VCAT
Dir. Madiano Marcheti. 2021. Int.: Natália 
Mazarim, Rafael de Bona, Pamella Yule, 
Chloe Milan. +12 anys. Brasiil. 85min. Igualtat 
de gènere. Drama, LGTB+. 

Luziane, Cristiano i Bianca no tenen 
gairebé res en comú, més enllà del fet 
que tots viuen en la mateixa localitat rural, 
envoltada de camps de soia, a l’oest del 
Brasil. Encara que no es coneixen, tots 
ells es veuen afectats per la desaparició 
de Madalena.

Film premiat al Festival de Cinema 
Llatinoamericà de Biarritz 2021, al 
Festival internacional de Cinema de Sant 
Sebastià 2021, secció Horitzons Llatins 
i al Festival internacional de Cinema de 
Rotterdam 2021.

MADALENA

DISSABTE 7 de Gener · 19h · VOSE
Dir. Alejandro Loayza. 2022. Int.: José 
Calcina, Santos Choque, Luisa Quispe
Duració  87 min. +7 anys. Bolivia, Uruguay
Drama. 

En l’altiplà bolivià, una parella d’ancians 
quechuas viu la mateixa rutina des de 
fa anys. Quan una sequera inusualment 
llarga amenaça tota la seva forma de 
vida, Virginio i Cisa afronten el dilema de 
resistir o ser derrotats pel pas del temps. 
Amb l’arribada del seu net Clever, els 
tres s’enfrontaran, cadascun a la seva 
manera, a l’entorn, a la necessitat de 
canvi i al sentit de la vida mateixa.

Film premiat al Festival de Sundance 
2022, al Festival de Màlaga 2022 i al 
Festival de Cinema de Santander 2022.

UTAMA

42 SEGUNDOS

PAVAROTTI EN HYDE PARK (1991)

DISSABTE 21 de Gener 18 · VOSE
Concert de Luciano Pavarotti. 93min. 

Es va anunciar com “Pavarotti en 
Hyde Park” però aquest concert que 
conmemorava el 30è aniversari de 
la seva carrera bé podria haver-se 
anomenat “Pavarotti sota el diluvi”. 
125.000 persones van assistir al 
concert malgrat una pluja que no va 
cessar de caure per a escoltar el tenor 
de 55 anys cantar una selecció de les 
seves representacions favorites.

Acompanyat de 82 músics de 
l’Orquestra Philarmonia i de 120 
membres del Cor Philarmonia, el concert 
va reunir personalitats de l’època com 
Diana de Gales, Carles d’Anglaterra, 
Andrew Lloyd Webber o l’actor Michael 
Caine.

www.amicscinevallderibes.com

AVATAR. EL SENTIT DE L’AIGUA

DISSABTE 28 de Gener 17.30h · VCAT                                                   
                                        21.30h · VCAT 
Avatar: The way of water. 
Dir. James Cameron. 2022. Int.: 
Sigourney Weaver, Stephen Lang, Sam 
Worthington, Zoe Saldana.  192min. 
Estats Units.  +12 anys. ciència-ficció.  

 

Deu anys després de la primera batalla 
de Pandora entre els Na’vi i els humans, 
en un món alienígena anomenat Pandora 
viuen els Na’vi, éssers aparentment 
primitius per als humans però que 
resulten ser molt evolucionats. En 
aquest univers, els humans no poden 
traslladar-se lliurement ja que l’ambient 
és tòxic, per la qual cosa es creen 
avatars (cossos biològics que s’utilitzen 
per control mental) per fer-ho. Jake Sully, 
un exmarine paralitzat, torna a caminar 
mitjançant d’un avatar i s’enamora de 
la Na’vi Neytiri. La passió porta Jake a 
lluitar per la supervivència d’aquest món. 

CICLE
GAUDÍ

ÒPERA

Seguix-nos  a les Xarxes socials a 
Facebook 

juntament amb Instagram a 
@amicsdelcinema 

i Twitter a
 @AmicsCinemaVdR
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 UN AÑO, UNA NOCHE 

Amb el suport de:

DISSABTE 25 de Febrer · 18h.
Projecció de tots els curtmetratges 
a competició de la Mostra del VOC 
                     - Entrada gratuïta - 

VOC
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NORMA

DISSABTE 11 de Febrer · 18h. VOE
Òpera de Vincenzo Bellini.180min. Llibret 
de Felice Romani basat en la tragèdia 
Norma d’Alexandre Soumet. Cantada en 
Italià.Gravada al 2015 en el Gran Teatre 
del Liceu  
Norma és sens dubte l’obra més cèlebre 
del compositor Vincenzo Bellini, l’últim 
i més gran representant del gènere del 
bel canto. Aquesta producció del Liceu, 
protagonitzada per una potent I elegant 
Sondra Radvanovsky en el paper de la 
tràgica heroïna, dividida entre el seu amor 
secret per un soldat romà i els seus vots 
de sacerdotessa, va tenir un èxit que els 
crítics van qualificar de «històric» en el seu 
moment. 

ÒPERA

DISSABTE 4 de Febrer 19h · VCAT 
Dir. Aga Woszczynska. 2022. Int.: Jean-
Marc Barr, Dobromir Dymecki, Agnieszka 
Zulewska, Alma Jodorowsky. 113min. 
+12 anys. Polònia. Drama. 
Unes vacances idilicas per a una parella 
perfecta en una illa assolellada d’Itàlia pot 
encaminar-se cap al lloc més fosc de la seva 
relació.
Òpera prima de la directora Aga 
Woszczyńska, va rebre el Premi FIPRESCI 
en 2022.

SILENT LAND     - PREESTRENA -
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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      VCAT:  Versió doblada al català   VOE / VOC : Versió original en espanyol o català

DISSABTE 18 de Febrer 19h · VOSC
Dir. Isaki Lacuesta. 2022. Int.: Nahuel 
Pérez, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez. 
113min. +12 anys. Espanya. Drama. Versió 
original francesa amb subtítols en català 

Ramón i Céline són una jove parella que 
es troba en el local Bataclan de París la 
nit del 13 de novembre de 2015. Durant 
l’assalt terrorista, tots dos aconsegueixen, 
cadascun pel seu costat, entrar en el 
camerino dels músics i refugiar-se allí. En 
sortir ja res serà el mateix.

DIUMENGE 26 de Febrer 18h · VOE
Dir. Carlos Benpar. 2008. Int.: Victorina 
Para Iglesias, Xavier Oró, Pep Solórzano. 
69min. Espanya. Documental  
Amb la presència del seu director. 

Llargmetratge intimista filmat pocs mesos 
abans de la mort de la protagonista 
i mare del director (guanyador de 
dos premis Goya). El film reviu la 
vocaciócinematogràfica del fill, avivada 
des de la seva infància, recreant instants 
d’aquestaèpoca al mateix temps que 
narra la seva pròpia història personal.

AL FINAL DE LA VIDA

Amb la col·laboració de:

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.


