Programació
Abril 2019 - Maig 2019
Cinema Catalunya de Ribes de Freser
www.amicsdelavallderibes.com

6 d’abril
19:00h VOSE
7 d’abril
18:00h VDE

Dir. Pawel Pawlikowski. Actors: Jeanne Balibar, Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
2018. 89 min. Drama romàntic.
Un home i una dona viuen una apassionada història d’amor entre les ruïnes de la
Polònia de postguerra. Tot i tenir un passat i una personalitat diferents, el destí els ha
condemnat a estar junts.

COLD WAR


Gran Teatre del Liceo. Amilcare Ponchielli. Int.: Iréne Theorin, Dolora Zajick, Maria José
Montiel. 2h 35min.Òpera de quatre actes cantada en Italià.
Venècia, segle XVII. Durant els carnavals la bella i jove cantant de carrer Gioconda, enamorada del príncep Enzo qui viu bandejat per raons polítiques, veurà com el seu rebuig a l’amor
de Barnaba, espia de la inquisició, es convertirà en una tragèdia per a ella i la seva mare,
quan aquest, en un acte de gelosia i venjança, culpi a la mare de la jove d’heretgia i bruixeria.

10 d’abril
20:00h VOSE
ÒPERA

LA GIOCONDA

  Copa de cava a l’entreacte i nyoca per tothom
El periodista, director i escriptor Jordi Lara, presentarà el seu últim llibre “Sis nits
d’agost”, la novel·la de la misteriosa mort de LLuís Maria Xirinacs.

13 d’abril
18:00h

Cristina Perpinyà llegirà fragments del llibre i Joaquim Roqué conversarà amb l’autor.
ACTE

SIS NITS D’AGOST

  Entrada gratuïta
Dir. Per Fly. Int.: Jesper Christensen, Pemilla August, Charlotte Fich. 99 min. Drama.

13 d’abril
19:30h VOSC
FILMO
XARXA

Un professor universitari casat manté relacions amb una noia activista del moviment
antiglobalització. En l’atac a una fàbrica d’armes, els activistes atropellen mortalment un policia. Tots es neguen a revelar qui conduïa la furgoneta en el moment de
l’atropellament.

HOMICIDI INVOLUNTARI

19 d’abril
22:00h VOSE
22 d’abril
18:00h VDE

Dir. Peter Farrelly. Int.: Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Mahershala Ali. 2019. 130
min. Comèdia dramàtica.
Quan Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com a xofer del virtuós pianista Don Shirley, durant una gira de concerts pel sud dels Estats Units, ha de confiar en
El llibre verd, una guia dels pocs establiments segurs per als afroamericans, per trobar
allotjament. Dues persones que han de fer front al racisme i els prejudicis.

GREEN BOOK

Dir. Celia Rico. Int.: Lola Dueñas, Anna Castillo, Noemí Hopper. 2018. 95min. Drama.

20 d’abril
19:00h VDC
CICLE
GAUDÍ

 Oscar a la millor pel·lícula, actor de repartiment i guió original

La Leonor vol marxar de casa, però no s’atreveix a dir-ho a la seva mare. L’Estrella no
vol que se’n vagi, però tampoc és capaç de retenir-la al seu costat. Mare i filla hauran
d’afrontar aquesta nova etapa de la vida en què el seu món en comú trontolla.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE



Dir. Corin Hardy. Int.: Demián Bichir, Jonas Bloquet, Taissa Farmiga. 2018. 96 min.
Terror.
Una jove monja de clausura d’una abadia de Romania es treu la vida. Per investigar els
fets, el Vaticà hi envia un sacerdot amb un passat tempestuós i una novícia a punt de
prendre els vots. Junts descobriran el secret profà de l’ordre. I hi arrisquen no només les
seves vides, sinó també la fe i les seves ànimes, en enfrontar-se a una força malèfica.

20 d’abril
22:00h VDE
LA MONJA
21 d’abril
17:00h VDC
CICLE
INFANTIL

Dir. Yuzuru Tachikawa. 2018. 110 min. Animació.
A la badia de Tòquio, el complex turístic i centre de convencions Edge of Ocean, acabat d’inaugurar, prepara la propera fira. L’1 de maig, abans de la cerimònia d’obertura,
més de 22.000 agents de policia vigilen l’edifici quan, per sorpresa, s’hi produeix una
forta explosió. El detectiu més famós del Japó, el detectiu Conan, ha de trobar-ne el
culpable.

DETECTIU CONAN: EL CAS ZERO



Estrena  Els millors films de l’any
 Presentació i/o cinefòrum
 Conferència
VOSE: Versió original subtitulada al castellà VDE:
Versió doblada a l’espanyol		
VOSC: Versió original subtitulada al català
VDC:
Versió doblada al català

 Òpera en directe  Familiar Copa de cava
Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
CINC: Cinema infantil en català

Programació

Abril 2019 - Maig 2019
Cinema Catalunya de Ribes de Freser
Dir. Rodrigo Sorogoyen. Int.: Antonio de la Torer, Josep Maria Pou, Mónica López, Ana
Wagener, Nacho Fresneda. 2019. 131 min. Drama.
Manuel, un influent vicesecretari autonòmic, observa com la seva vida perfecta s’enfonsa a partir d’unes filtracions que l’impliquen en una trama de corrupció al costat del
Paco, un dels seus millors amics. Tot i que el partit pretén que ell carregui amb tota la
responsabilitat, el Manuel no es resigna a caure sol.

27 d’abril
19:00h VOE
EL REINO

 7 Premis Goya

4 de maig
19:00h VOSE

Dir. Giorgos Lanthimos. Int.: Rachel Weisz, Emma Stone, Olivia Colman. 2019. 119 min.
Drama històric
Principis del segle XVIII. Anglaterra està en guerra amb França. La reina Anna ocupa el tron i la
seva amiga íntima, Lady Sarah, governa el país en nom seu mentre té cura d’Anna i brega amb
el seu volàtil temperament. A mesura que la política de la guerra consumeix bona part del temps
de la Sarah, l’Abigail omple el buit que aquesta deixa com a companya de la reina.

5 de maig
18:00h VDE
LA FAVORITA

 Oscar a la millor actriu.
Gran Teatre del Liceo. Gaetano Donizetti. Int.: Jessica Pratt, Pavol Breslik, Paolo Bordogna .Òpera de dos actes cantada en Italià.
Una de les òperes còmiques i alhora romàntiques més delicioses de la història del gènere. Nemorino és un noi ingenu que continua creient en l’eficàcia dels elixirs d’amor
per seduir la seva estimada Adina. Aquesta el farà patir fins que sucumbeix, enamorada del noi.

11 de maig
19:30h VOSE
ÒPERA

L’ELISIR D’AMORE

Dir. Charles Chaplin Int.: C.Chaplin, Mack Swain, Tom Murray. 96 min Comèdia.
El Charlot és un home que es deixa portar per la febre de l’or i se’n va a Alaska a la
recerca de la preuada fortuna. No obstant això, una forta tempesta de neu li impedeix
continuar amb la seva recerca i es refugia en una cabana propietat d’un bandit.
Escollida el 2007 pel American Film Institute com una de les millors
100 pel·lícules de tots els temps.

12 de maig
18:00h
BCN
FILM
FEST

LA QUIMERA DEL ORO

SUPERLÓPEZ

  Amb la presencia del dibuixant i creador del personatje
Dir. Rich Moore. Disney 2018. 112 min. Animació.
El Ralph, el dolent dels videojocs i la seva companya Vanellope han de jugar-s’ho
tot viatjant per les xarxes a la recerca d’una peça de recanvi que salvi Sugar Rush, el
videojoc de la Vanellope. I a més a més, tots dos depenen dels ciutadans d’internet
perquè els ajudin a desenvolupar-se en aquest perillós món.

19 de maig
17:00h VDC
CICLE
INFANTIL

EN RALPH DESTRUEIX INTERNET

26 de maig
17:00h VDC
CICLE
INFANTIL



Dir. Peter Strickland. Int. Hilda Péter, Norbert Tankó, Roberto Giacomello. 2009. 82
min. Drama.
Un home fa fora de casa la seva esposa i el seu nen quan descobreix que aquest últim
no és fill seu. És aleshores quan la dona torna als Carpats i s’endinsa en una espiral de
venjança envers els homes que la van violar.

25 de maig
19:00h VOSC
FILMO
XARXA


Dir. Javier Ruiz. Int.: Dani Rovira, Maribel Verdú. 2018.107 min. Comèdia.
Superlópez, Juan López s’esforça per ser un tipus normal que gaudeix amb el seu
croissant matinal a l’oficina. Però amb la seva supervisió, la seva força sobrehumana
i la seva capacitat per volar, li resulta difícil no destacar. El que no sap el Juan és que
és el portador d’un secret vital que podria salvar el seu planeta.

18 de maig
19:00h VDC
CICLE
GAUDÍ

  Copa de cava a l’entreacte i nyoca per tothom

KATALIN VARGA
Dir. Juan Pablo Buscarini. Int.: Ramón Barea, Pablo Carbonell, Lucrecia. 2019. 83 min.
Infantil.
La Imaginació i el Món de Fantasia estan en perill. La Mar, una nena de vuit anys experta en contes i llegendes gràcies als llibres que el seu avi li llegeix cada nit, decideix
intentar salvar-los amb l’ajuda dels seus amics els Lunnis i evitar-ne la desaparicio.

LA GRAN AVENTURA DELS LUNNIS I EL LLIBRE MÀ



VOLS REBRE LA PROGRAMACIÓ PER WHATSAPP O EMAIL?

1. Afegeix-nos als teus contactes. Tel: 644 04 55 12 Email: info@amicscinevallderibes.com
2. Envia’ns un missatge via whatsapp via o email amb el text: ALTA + Nom i cognoms + Núm. DNI

