
DISSABTE 18 DE JULIOL · 19.00h   

El cinema Catalunya torna a vertir-se de 
gala per fer un nou recorregut musical 
amb la Tenerife Film Orquestra & Choir 
interpretant les partitures de films com 
ara Psicosi, Memorias de África o Star 
Wars la amenaza fantasma, entre altres.

Alguns dels millors compositors que ha 
donat la musica de cinema ompliran 
el programa del nostre concert en 
pantalla gran. Diego Navarro i Joel 
McNeely dirigeixen l’orquestra en 
aquest enregistrament  dins del festival 
Fimucité, un dels més importants arreu 
del món.
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DISSABTE 4 DE JULIOL 22.00h · VDE
DIUMENGE 5 DE JULIOL  18.00h · VDE 
The Good Liar. Dir.: Jeffrey Burwell Int.: 
Helen Mirren, Ian McKellen, Russel Tovey, 
Jim Carter, 2019. 109 min. Estats Units. 
Comèdia dramàtica. +16 anys. VDE
L’estafador professional Roy Courtnay 
(Ian McKellen) té al punt de mira a Betty 
McLeish (Helen Mirren), una adinerada 
dona que acaba de quedar-se vídua. I el 
seu objectiu és quedar-se amb tot. Però 
a mesura que van coneixent-se, el que 
havia de ser una altra simple estafa en la 
seva carrera delictiva, es converteix en 
un joc perillós. 

LA GRAN MENTIRA

  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  11 DE JULIOL · 22.00h · VOSE
DIUMENGE 12 DE JULIOL· 18.00h · VDE
And then we danced. Dir.: Levan Akin 
Int.: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, 
Ana Javakishvili. 2019. Suecia. 106 
min. Drama. VOSE (idioma: georgià)

Merab porta assajant des que era 
molt jove en la Companyia Nacional 
de Dansa de Geòrgia amb la seva 
parella de ball, Mary. Tot d’una, la 
seva vida dóna un tomb quan apareix 
el despreocupat i carismàtic Irakli i es 
converteix en el seu rival més poderós, 
però també enel seu major objecte de 
desig. En una atmosfera conservadora, 
Merab s’enfronta a la necessitat 
d’alliberar-se i arriscar-ho tot en l’intent.

SOLO NOS QUEDA BAILAR

IN SESSION 

FROZEN II

DIUMENGE 19 DE JULIOL · 18.00h ·VDC
DIUMENGE 26 DE JULIOL · 18.00h ·VDC 

Dir. Jennifer Lee. 2019. Estats Units. 
Animació. Apta. 103 min. 
La resposta a l’enigma sobre l’origen 
dels poders màgics de l’Elsa l’està 
cridant i amenaça el seu regne. 
Juntament amb l’Anna, el Kristoff, l’Olaf 
i l’Sven, emprèn un perillós viatge ple 
d’aventures. L’Elsa temia que els seus 
poders fossin massa per al món. Ara 
tem que no siguin suficients.

UN MONSTRE EM VE A VEURE

DISSABTE 25 DE JULIOL 19.00h · VDC

A monster calls .Dir.: J.A.Bayona 
Int.: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, 
Felicitiy Jones, Liam Neeson, Geraldine 
Chaplin, 2016. 100 min. Estats Units. Drama 
fantàstic. +12 anys.

Conor O’Malley (Lewis MacDougall) 
és un noi de 13 anys que, a causa de 
l’assetjament escolar que pateix a 
l’escola, a més de la greu malaltia que 
pateix la seva mare, ha desenvolupat 
un món de fantasia al voltant de fades, 
follets i altres criatures meravelloses, 
que li permet escapar de la seva rutina i 
superar les seves pors.

RICHARD JEWELL

DIVENDRES 31 DE JULIOL 22.00h · VOSE
DISSABTE 1 D’AGOST  19.00h · VDE

Dir. Clint Eastwood. Int.: Paul Walter, Sam 
Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm. 2019. 
Estats Units. 131 min. Drama. 

Richard Jewell és el guàrdia de seguretat 
que informa d’haver trobat el dispositiu 
de l’atemptat terrorista que va tenir lloc 
en els Jocs Olímpics d’Atlanta de 1996; 
el seu informe ho converteix en un heroi ja 
que la seva reacció ràpida permet salvar 
moltíssimes vides. Però en qüestió de dies, 
l’aspirant a policia es converteix principal 
sospitós del FBI.

www.amicscinevallderibes.com

CICLE
GAUDÍ
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DILLUNS 3 D’AGOST 19.00h · VDE 
The producers (1967) Dir. Mel Brooks. 
Int.: Zero Mostel, Gene Wilder, Kenneth 
Mars i Estelle Winwood. Musica: John Morris. 
Estats Units. 88 min. 
Oscar al Millor guió original. Nominat 
Millor Actor Secundari (Gene Wilder) i 2 
nominacions Globus d’Or: Millor Actor 
musical/comèdia (Mostel) i guió.

Dos estafadors, un arruïnat productor de 
Broadway i un contable, organitzen una 
comèdia musical a Broadway amb el 
propòsit de que sigui un absolut desastre 
i poder quedar-se amb els diners de la 
producció. 

LOS PRODUCTORES

DIJOUS 6 D’AGOST 19.00h · VDE 
Dylda. Dir. Kantemir Balagov. 
Int.: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina, Andrey Bykov. 2019. Rússia. 
130 min. Drama històric. 
Premi Palma d’or del festival de Cannes 
2019, millor direcció.

1945, Leningrad. La Segona Guerra 
Mundial ha devastat la zona, demolint els 
edificis i les vides dels seus habitants. 
Dues dones joves, l’Iya i la Masha, lluiten 
per reconstruir les seves vides en una 
ciutat en ruïnes.

UNA GRAN MUJER (BEANPOLE)

DISSABTE 8 D’AGOST · 19.00h · VOSE
(anglès, alemany japònes i espanyol)
Presentació amb el director de film, 
Armand Rovira.
Dir.: Armand Rovira Int.: Joe 
Dallessandro, Almar G. Sato, Xavi Sáez, 
María Fajula, Agnès Llobet, Andrea 
Carballo, Saida Benzal, Esteve Torres, 
Jona Carles Suau. 2018. Espanya, 
78 min. Producció Dynamite. Drama 
experimental

Drogues, vampirismo, crisis existencials 
i melodies d’un altre temps marquen 
les vides de diversos personatges: un 
sex symbol del cinema underground, 
dos amants maleïts, un home buscant 
la seva salvació, una actriu sense èxit 
i una japonesa amb una misteriosa 
malaltia. Cinc històries, aparentment 
independents, que guarda entre si 
una curiosa relació: Paul Morrissey, 
col·laborador de la Factory d’Andy 
Warhol.

LETTER TO PAUL MORRISSEY

DIUMENGE 9 D’AGOST · 19.00h · VOC
Dramatúrgia i direcció de Jordi Lara, 
Int.: Gisela Figueras i María de Mingo 
(cítola medieval i cant).
Producció:  Burbulina Teatre. 

El 1310 a París, la Inquisició va 
condemnar Marguerite Porete a ser 
cremada a la foguera. El seu crim, 
defensar la seva obra “El mirall de les 
ànimes senzilles”. Formava part de 
les beguines, les primeres comunitats 
lliures de dones. Vivien juntes, però 
no eren monges. Portaven una vida 
religiosa, però no obeïen les ordres 
de cap autoritat de l’esgésia. Un 

EL LLIBRE DE MARGUERITE

espectacle intens que ens aproxima 
a la vida i obra de la mística medieval 
francesa Marguerite Porete (1250-1310) 
interpretada per l’actriu Gisela Figueras, 
i amb el so de la cítola medieval de 
Maria de Mingo. Una actuació que no 
us podeu perdre!.

DILLUNS 10 D’AGOST 18.00h · VDC 
The secret life of pets 2. 
Dir. Jonathan Del Val. 2019. Estats 
Units. 86 min. Animació

La vida del terrier Max ha sofert grans 
canvis en els últims temps i s’ha 
d’enfrontar a ells. La seva propietària s’ha 
casat i ha tingut un fill anomenat Liam. El 
Max, que al principi no era massa amic 
dels nens, li ha agafat tant d’afecte a 
aquest nou membre de la família que la 
seva preocupació per ell i el seu afany 
per protegir-lo han fet que acabi patint 
un tic nerviós. El Gallo, el veterà gos de 
la granja, aconsegueix que el Max sigui 
capaç d’oblidar la seva neurosi, treure el 
seu costat alfa més profund i donar una 
mica més de llibertat al petit Liam.

MASCOTES 2

DIMARTS 11 D’AGOST 19.00h · VDE 
Dir. Elia Kazan, Int.:Stathis Giallelis, Frank 
Wolff, Harry Davis, Elena Karam. 1963. B/N. 
Estats Units. 176 min. Drama.
 
Oscar a la Millor Direcció Artística (Gene 
Callahan ) i altres tres nominacions:   
Millor Pel·lícula, Millor Direcció i Millor 
Guió. Globo d’Or al Millor Director i al Millor 
Actor Revelació (Stathis Giallelis). Concha 
d’Or a la Millor Pel·lícula en el Festival de 
Sant Sebastià.

Rodada entre Grècia i Turquia amb un 

AMÉRICA, AMÉRICA



DIJOUS 13 D’AGOST 19.00h 
  
La periodista i especialista en música 
clàssica Mònica Pagès, ens presenta el 
concert de la  Berliner Philharmoniker - 
“American Night”.
Director: Sir Simon Rattle. Wayne 
Marshall, piano. Williard White, Cynthia 
Haymon i Damon Evans,veus solistes. 
Rundfunkchor, Berlin.
En directe des del Waldbühne de 
Berlín, l’escenari enmig del bosc que té 
l’Orquestra Filharmònica de Berlin per als 
seus concerts d’estiu, sentirem algunes 
de les obres simfòniques dels grans 
compositors nordamericans Leonard 
Bernstein i George Gershwin, com 
Rhapsody in Blue i Porgy & Bess.

DISSABTE 22 D’AGOST · 19.00h · VDE


What`s up Doc?. 
Dir. Peter Bogdanovich. Int: Barbra 
Streisand, Ryan O’Neal, Madeline 
Kahn. Warner Bros. Estats Units. 94 
min. 1972. Comèdia

Recuperem aquesta divertida comèdia 
que va gaudir d’un gran èxit al seu 
moment. Amics del cinema convida al 
soci/sòcia + un acompanyant.

Howard Bannister és un jove 
musicòleg, seriós, tímid i despistat. Va 
a San Francisco amb la seva núvia per 
a participar en una convenció i obtenir 
una beca de recerca. Allí coneix a Judy 
Maxwell, una jove vitalista amb la qual 
viurà les situacions més absurdes.

 

Passareu més 
por que a l’estat 

d’alarma!

DIMARTS 18 D’AGOST  
21.30h · VDE
Sessió doble

The Babadook. 
Dir.: Jennifer Kent. Int.: 
Essie Davis, Noah Wiseman, 
Daniel Henshall.
94 min. 2014. Austràlia.

DIA DEL
SOCI

  2

2 d’agost 
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repartiment d’actors majoritàriament 
no professionals, compte la particular 
odissea per la qual passa Stavros (un 
desconegut StathisGiallelis) fins que 
aconsegueix aconseguir el seu somni: 
arribar a Amèrica, la terra promesa, 
l’esperança d’una nova vida. Per a 
aconseguir-ho, emprèn un llarg viatge 
que li portarà des de Anatolia fins a 
Constantinopla, passant per Ankara.

AMERICAN NIGHT   

DISSABTE 15 D’AGOST 22.00h   VOC 
Dir.: Dani de la Orden. Int.:Frances 
Colomer, Jan Cornet, Joan Dausà, Mar 
del Hoyo, Laura Díaz, Miki esparbé, Sara 
Espigul. 90 min.2013. Comèdia romàntica. 

La nit del 18 d’agost de 2013, el cometa 
Rose va creuar el cel de la ciutat de 
Barcelona, oferint un espectacle únic que 
no tornarà a repetir-se fins d’aquí segles. 
Xiuxiuejant o a viva veu, començant a florir 
o en els seus últims moments, aquella 
mateixa nit hi van haver 567 històries 
d’amor; nosaltres te n’explicarem sis.

BARCELONA NIT D’ESTIU   

NIT DE TERROR BABADOOK  +  FUERZA VITAL

¿QUÉ ME PASA, DOCTOR?   

CICLE
GAUDÍ

DEL DIUMENGE 23 D’AGOST 
 AL DISSABTE  29 D'AGOST

Amics del Cinema de la Vall de Ribes 
modifica aquest any el 7è Festival Gollut 
per adaptar-ho a la situació derivada 
del Covid19, de tal manera que el 
certament del 2020 serà una mostra de 
cinema amb la mateixa temàtica social 
i mediambiental que edicions anteriors, 
però sense el format de competició.

Jaume Palmés
Director del Festival Gollut

          direccio@festivalgollut.com
               info@festivalgollut.com

7è Festival GOLLUT

 

Sessió doble

Lifeforce. Dir.: Tobe Hooper 
Int.: Steve Ralisback, Peter 

Firth, Patrick Stewart. 
Música de Henry Mancini. 
116 min. 1985. Regne Unit



DISSABTE 26  SETEMBRE 19.00h · VDC 
 Dir. Donen Ettinger. Int.:Pretty 
Yende, Benjamin Bernheim, Ludovic 
Tézier,
Roberto Tagliavini, Rodolphe Briand, 
Pierre Doyen. 3h50min amb 2 
entreactes 
La història del Cavaller de Grieux i 
ManonLescaut que va signar el Abbé 
Prevost  – d’on es va inspirar Massenet 
per al seu Manon – queda retratada la 
Regència, un moment de la història en 
què la vella societat està desapareixent 
per a donar pas a una nova era, amb la 
promesa d’una nova llibertat.

DIUMENGE 30 D’AGOST  18.00h  · VDE  

Dir. Dir. Junji Shimizu. 
Productora: TOEI Animation. Japó, 95 min. 2017. Animació

El Doctor Infern i el seu Imperi del Mal tornen per a fer-se 
amb la humanitat i sembrar el caos, la qual cosa farà que Koji Kabuto torni a posar-
se als comandaments del robot Mazinger Z. Després de descobrir una estranya i 
diferent forma de vida en la Muntanya Fuji Kabuto haurà de fer front a un nou i 
desconegut malament i triar entre tornar a ser l’heroi o un déu. 
Mazinger Z Infinity ens retorna una part de la nostra infantesa. Els fans es trobaran 
amb 95 trepidants minuts, al llarg dels quals s’aprecia una potent posada al dia en 
les tècniques d’animació. Les lluites èpiques al ritme de la música original de la 
sèrie, no fallen.
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MAZINGER Z INFINITY

DISSABTE 5 SETEMBRE · 22.00h · VDE
 For Whom the Bell Tolls Dir. 
Sam Wood. Int.: Gary Cooper, 
Ingrid Bergman, Akim Tamiroff 
1943. Paramount Pictures. Estats 
Units. 170 min. Drama romàntic.
 
Adaptació de la cèlebre novel·la de 
Ernest Hemingway ambientada en la 
guerra civil espanyola i que no es va 
poder estrenar en espanya fins 35 anys 
després de la seva realització. Ara 
podem gaudir de la seva versió integra i 
constatar en pantalla gran el carisma de 
la seva parella protagonista.

POR QUIÉN DOBLAN 
LAS CAMPANAS

CINEMA
CLÀSSIC

DISSABTE 12  SETEMBRE 19.00h · VDC 
Dir. Marios Piperides Int.: Adam 
Bousdoukos, Vicky Papadopoulou, 
Özgür Karadeniz. 2018. Xipre. VOSC 
grec, anglès. 93 min. Comèdia 
dramàtica

Yiannis no té gran cosa, excepte el seu 
gos Jimi i la data per a sortir de Xipre 
d’unavegada per sempre. Però quan 
Jimi travessa la frontera de l’ONU i entra 
sense voler enla part turca de l’illa, Yiannis 
descobreix que portar de tornada al seu 
gos no és tan fàcilcom creia. Yiannis 
formarà un grup per a recuperar a Jimi.

SMUGGLING HENDRIX

DISSABTE 19  SETEMBRE 19.00h · VDC 
Dir. Rodrigo Sorogoyen Int.: Marta Nieto, 
Jules Porier, Àlex Brendemühl. 2019. 
Espanya. 129 min. Drama

Elena rep una trucada d’Iván, el seu fill 
de sis anys, qui li diu que està perdut en 
una platja a França i que no troba al seu 
pare. Aquestes paraules desesperades 
del seu fill van ser l’últim que va saber 
d’ell. Deu anys més tard, la seva vida 
s’agita de nou quan coneix casualment 
a Jean, un adolescent francès que li 
recorda al seu fill. Entre ells sorgeix una 
forta connexió que acabarà sembrant el 
caos i la desconfiança al seu voltant.

MADRE

MANON
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ÒPERA


