
Programació
2a quinzena d’abril - juny 2017
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

Cicle Gaudí del 
millor cinema català
Comencem la col·laboració amb l’Acadèmia 
del cinema català i l’Ajuntament de Ribes de 
Freser on les millors pel·lícules de produció 
catalana es projectaran al Cinema Catalunya 
de Ribes de Freser. La seva vocació és la de 
conquerir nous públics per a la producció 
catalana, de consum minoritari a casa nostra.
El circuit del Cicle Gaudí, impulsat per 
l’Acadèmia del Cinema Català, compta amb 
el suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, de les quatre 
diputacions i de la Fundació SGAE.

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 D’ABRIL  
17.OO · VDC   · Zootopia · Dir. Byron 
Howard,  Rich Moore,  Jared Bush · 2016 · 
ESTATS UNITS · 108’ · BluRay · Animació
La moderna metròpoli mamífera de Zootròpolis 
és una ciutat absolutament única. Està 
composta de barris amb diferents hàbitats com 
la luxosa Sahara Square i la gèlida tundratown. 
És un gresol on els animals de cada entorn 
conviuen, un lloc on no importa el que siguis. 

 ZOOTRÒPOLIS

  Estrena     Els millors films de la història     Presentació i/o cinefòrum    Conferència   Òpera en directe     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

ESpANyA EN DUES TRINxERES: 
LA GUERRA CIvIL EN COLOR

Comencem amb aquest film la col·laboració 
amb l’Acadèmia del cinema català i el Cicle 
Gaudí, on les millors pel·lícules de produció 
catalana es projectaran al Cinema Catalunya 
de Ribes. Traslladem el ressopó col·laboratiu 
de la 1a set. de mes al final de cada 
sessió del Cicle Gaudí  (3a de mes) 
on convidem a tots als assistents a 
una copa de cava. 
DISSABTE 15 D’ABRIL. 19.00  
VOC · Dir. Francesc Escribano,  Lluís Carrizo, 
2016. · CATALUNYA · 135’ · DCP · Documental. 
Espanya en dues trinxeres: la Guerra Civil en 
color és un documental de Francesc Escribano 
i Luis Carrizo que explica l’esdeveniment des 
de la distància històrica i com mai s’havia fet 
fins ara: en color. Una experiència audiovisual 
pionera al nostre país que ha permès la 
digitalització i acolorit dels arxius per obtenir 
un material únic i aportar una nova visió a una 
de les èpoques més obscures de la història  
contemporània d’Espanya.

INCERTA GLÒRIA. 17 dE juNy.  19.00
CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ

DISSABTE 8 D’ABRIL  19.3O · VOE · 
Tarde para la ira  · Dir. Raúl Arévalo · 2016 · 
ESPANYA · 92’ · BluRay · Thriller · Madrid, 2007. 
Curro entra a la presó després de participar 
en l’atracament a una joieria. Era el conductor, 
i l’únic detingut. 8 anys després surt de la presó 
amb ganes d’emprendre una nova vida al costat 
de la seva xicota i fill, però es trobarà amb una 
situació inesperada i a un desconegut, José.

 TARDE pARA LA IRA

CICLE 
gAUDI

DISSABTE 15 I DIUMENGE 16 
D’ABRIL. 17.OO · VDC    
Moana · Dir.John Musker i Ron Clements, 2016 
ESTATS UNITS · 113’ · BluRay · Aventures
La Vaiana és la filla del líder d’una tribu 
amenaçada del Pacífic. Per seguir la recerca 
dels avantpassats s’aventura sola al mar 
amb un porquet i un gall. Aviat coneix un 
personatge peculiar que ho sap tot perquè ho 
té tatuat a la pell.

DIUMENGE 16 D’ABRIL.
19.3O · VDE  / 22.00 · VOSE
La la land · Dir. Damien Chazelle, 2016 · Int. 
Emma Stone,  Ryan Gosling,  John Legend,  
Rosemarie DeWitt · ESTATS UNITS · 127 ’ · 
BluRay · Comèdia musical romàntic  
Mia (Emma Stone), una jove aspirant a actriu 

vAIAnA

LA LA LAND
CIUDAD DE LAS ESTRELLAS



Programació
2a quinzena d’abril - juny 2017. Cinema Catalunya de Ribes de Freser

Amb el suport de:

DIMARTS 25 D’ABRIL · 19.00 · VOSE 
  · Llibret de N. Rimski-Korsakov 
basat en una obra d’Alexandre Ostrovski. Dir: 
Mikhail Tatarnikov, Dmitri Tcherniakov · 2017  
Òpera de Paris. Int: Aida Garifullina, Rupert 
Enticknap, Martina Serafín, Luciana D’Intino · 
FRANÇA · 260’ · TRAnSMISSIÓ En DIRECTE 
Snegúrochka va néixer en temps remots, en el 
regne mític del tsar Berendéi, fruit de la unió 
entre Bellesa de la Primavera i Avi Gelat. El 
destí de Snegúrochka, a qui els seus pares 
protegeixen de l’enveja del déu del Sol (que va 
jurar escalfar el seu cor quan ella es fes gran i 
s’enamorés), és confiat a un follet del bosc.

DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 
D’ABRIL. 17.OO · VDC    
Song of the sea · Dir. Tomm Moore, 2014 · 
IRLANDA · 90’ · BluRay · Animació. Aventures. 
Fantàstic. Contes. Mitologia 
Ben i la Saoirse són enviats a viure amb la 
seva àvia a la ciutat. Però allà no s’hitroben bé 
i decideixen escapar-se i tornar a casa seva, 
al costat del mar. Descobreixen a partir d’una 
llegenda que la petita Saoirse és un selkie, l’últim 
bebè foca, i ella és l’única que pot alliberar les 
criatures màgiques, convertides en pedra per la 
malvada Bruixa dels Mussols.

DISSABTE 29 D’ABRIL. 19.3O · VDE  
DIUMENGE 30 D’ABRIL.     22.00 · VOSE 
Jackie· Dir. Pablo Larraín. Int:  Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard, Billy Crudup, John Hurt, Greta 
Gerwig ·  2016 · ESTATS UNITS · DCP · 95’ · 
Drama biogràfic psicològic. Pel·lícula sobre 
l’ex primera dama nord-americana Jacqueline 

LA DOnZELLA DE LA nEu

LA CAnÇÓ DEL MAR

Kennedy, centrada en els dies immediatament 
posteriors a l’assassinat de JFK, en Dallas, el 22 
de novembre de l’any 1963.

DISSABTE 13 i DIUMENGE 14 DE 
MAIG · 17.00 · VDC    
Le petit prince · Dir. Mark Osborne, 2015 · 
FRANÇA · 106’ · BluRay ·  Animació. Aventures. 
Fantàstic.  Una nena i la seva mare es muden 
a una casa nova. Un veí excèntric i generós li 
ensenya un món extraordinari on tot és possible. 
Un món en el qual l’Aviador es va topar alguna 
vegada amb el misteriós Petit Príncep. Llavors 
comença l’aventura en l’univers del Petit Príncep. 

DISSABTE 20 DE MAIG · 20.00
Òpera de Giuseppe Verdi  · VOSE 
  ·  Dir: Daniel Oren, Denis Krief
· 2007  Òpera de Verona. Int: Aida Garifullina, 
Rupert Enticknap · ITÀLIA · 132’ · TRAnSMISSIÓ 
En DIFERIT · Nabucco és una òpera en quatre 
actes amb música del compositor Giuseppe 
Verdi i llibret de Temistocle Solera, basada en 
l’Antic Testament i l’obra Nabuchodonosor de 
Francis Cornue i Anicète Bourgeois.

EL PETIT PRÍnCEP

nAbuCCO

JACKIE

un MOnSTRE vE A vEuRE’M

DISSABTE 3 DE JUNy
17.0O · VDE /      22.00 · VOSE 
Moonlight · Dir. Barry Jenkins. Int:  Trevante 
Rhodes,  Naomie Harris,  Mahershala Ali ·  2016 
· ESTATS UNITS · DCP · 111’ · Drama racial · Drets 
socials. Chiron és un jove afroamericà amb 
una difícil infància i adolescència, que creix en 
una zona conflictiva de Miami. A mesura que 
passen els anys, el jove es descobreix a si mateix 
intentant sobreviure a la drogoaddicció i al 
violent ambient del seu entorn.

 

DISSABTE 17 D’ABRIL. 19:0O · VOC 
Dir. Agustí Villaronga. Int:  Marcel Borràs,  
Núria Prims,  Oriol Pla,  Bruna Cusí,  
Luisa Gavasa,  Terele Pávez ·  2017 
· CATALUNYA · DCP · 115’ · Drama 
històric. 
El front de l’Aragó, any 1937. Lluís, un jove 
oficial republicà, és destinat temporalment 
en un lloc inhòspit i desert. Allí coneixerà una 
enigmàtica vídua de qui s’enamorarà. 
En acabat ressopó col·laboratiu i convidem 
a tots als asistents a una copa de cava

CICLE 
gAUDI

 

DISSABTE 27 DE MAIG · 19.00 · VDC
A monster calls · Dir:J.A. Bayona. Int: Lewis 
MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, 
Liam Neeson · 2016 · CATALUNYA - ESTATS 
UNITS · 87’ · DCP
Connor és un jove de 12 anys que, després de 
la separació dels seus pares, es converteix 
en l’home de la casa. Amb la seva jove mare 

malalta de càncer, el petit intentarà 
superar totes les seves pors i 
fòbies amb l’ajuda d’un monstre. 
La fantasia, els contes de fades i 
les històries imaginàries del petit 
s’enfrontaran no només amb la realitat, sinó 
amb la seva freda i calculadora àvia.
En acabat ressopó col·laboratiu i convidem 
a tots als asistents a una copa de cava. 

DIMARTS 20 DE JUNy · 19:30
   · VOSE · TRAnSMISSIÓ En 

DIRECTE Òpera de Rossini des de l’Òpera de 
Paris

que treballa com a cambrera mentre va a 
càstings, i Sebastian (Ryan Gosling), un pianista 
de jazz que es guanya la vida tocant en 
sòrdids tuguris, s’enamoren, però la seva gran 
ambició per arribar al cim en les seves carreres 
artístiques amenaça amb separar-los. 

LA CEREnTOLA

MOOnLIGhT

InCERTA GLÒRIA

CICLE 
gAUDI


