Programació
Juny - Juliol 2021. Cinema Catalunya de Ribes de Freser
MONSIEUR VERDOUX

MY MEXICAN BRETZEL

DISSABTE 29 de maig 19.00h · VDE

DISSABTE 5 de juny · 19.00h · VOSE

DISSABTE 19 de juny 19.00h · VOE

Un coeur en hiver. Dir.: Claude Sauet.
Int.: Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
André Dussollier, Myriam Boyer.
1992. França. 105 min. +13A. Drama
romàntic.

Retrospectiva Charles Chaplin
Dir.: Charles Chaplin. Int.: Charles
Chaplin, Martha Raye, Marilyn Nash,
Isobel Elsom, 1947. 124 min.
Sofisticat home de món, Henri Verdoux
sedueix dones acabalades prometent-les
viure felices per sempre. El seu mètode
és precís i implacable, però dues de les
seves potencials víctimes no li posaran
les coses fàcils.
En el moment de la seva estrena va
desconcertar a crítica i public, es per
tant un bon moment per valorarla amb
la perspectiva del temps. El guió del
mateix Chaplin beu d’una idea pensada
per Orson Welles.

Dir i guió.: Nuria Giménez Lorang.
Fotografia.Frank A. Lorang, Ilse G.
Ringier. 2019. Espanya. Documental
Drama. 74 min. Apta per a tots els
públics. VOE
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Stéphane i Maxime són dos amics que
es dediquen a la reparació de violins, la
seva normalitat quotidiana farà un canvi
amb l’aparició de Camille, una jove i bella
violinista.
Amb una gran elegància i subtil com
pocs, el realitzador Claude Sautet crea
un intens drama entre tres personatges
amb un nexe comú, la música. Retrat
intimista magistralment interpretat i que
ens recorda que el cinema francès és
inconfusible en plasmar històries d’éssers
humans amb inquietuds afectives i
vitals i que no són simples caricatures o
estereotips.

Col·laboració amb la V edició del
BCN FILM FESTIVAL

NOMADLAND

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
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Guanyadora del premi Cesar al millor
director i premi David di Donatello a la
Millor Pel·lícula estrangera entre altres
premis de 1993.

Diari íntim d’una dona de classe
acomodada il·lustrat per les filmacions
casolanes del seu marit, un ric industrial,
entre els anys 40 i 60 del segle passat.
La pel·lícula és també un melodrama
clàssic al Douglas Sirk o Todd Haynes,
amb els sentiments a flor de pell. Un
viatge a través de la vella Europa. Un
somni romàntic.
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DISSABTE 26 de juny 19.00h · VDE

DISSABTE 12 de juny · 22.00h · VDE
https://amicscinevallderibes.com

Nomadland. Dir.: Chloé Zhao. Int.:
Frances Mcdormand, David Strathairn,
Linda May, Charlene Swankie. 2020
Estats Units. 108 min.+12A. Drama.
Després del col·lapse econòmic d’una
zona rural a Nevada, Fern decideix
pujar a la seva furgoneta i posar-se a
la carretera convertida en una nòmada
moderna, disposada a descobrir com
és la vida en els marges de la societat
convencional.
Oscar a millor Pel·lícula, Direcció
i Actriu protagonista

Much Ado About Nothing. Dir.: Kenneth
Branagh. Int.: Kenneth Branagh, Emma
Thompson, Keanu Reeves, Michael
Keaton, Kate Beckinsale, Denzel
Washington, Robert Sean Leonard. 1993.
Regne Unit. 110 min. Comèdia romàntica.
A “La Filmoteca Ideal”, Miquel Porter va
incloure algunes notables adaptacions
al cine d’obres de William Shakespeare,
Aquesta és sens dubte una de les millors
mostres que ens ha donat el setè art,
ambientada en la Toscana italiana l
amb uns diàlegs plens d’ironia i humor
el director i actor Kenneth Brannagh va
fer un film alegrement romàntic, divertit,
fresc i lluminós, per disfrutar un munt
de vegades d’aquesta història d’amors
creuats, traïcions i lleialtats al segle XVII.
Excel.lent partitura musical de Patrick
Doyle.

Programació
Juny - Juliol 2021. Cinema Catalunya de Ribes de Freser
MADAME CURIE

Saint Laurent i els decorats a càrrec del
pintor René Allio que recreen l’esplendor
de la catedral parisenca, la coreografia,
sostinguda pel conjunt de ballarins de la
companyia, tradueix tot el poder expressiu
dels personatges sumits en una saga
d’amor i mort.

lleugera embriaguesa obre les ments a el
món, disminuint problemes i augmentant
la creativitat. Animats per aquesta teoria,
Martin i tres dels seus amics, professors
de secundària extenuats pel seu treball,
s’embarquen en un experiment per
mantenir un nivell constant d’intoxicació
etílica al llarg de la seva jornada laboral.

A. RUBINSTEIN - CONCERT FILMAT
DISSABTE 3 de juliol 19.00h · VDE
Radioactive. Dir. Marjane Satrapi Int.:
Rosamund Pike, Sam Riley, Anya TaylorJoy. 109 min. 2019. + 7A. Regne Unit.
Drama.
La directora construeix aquesta pel·lícula
a partir del record i de l’anticipació. El
relat comença quan Curie es troba a
les portes de la mort. Els seus records,
o les evocacions selectives que la
directora fa de les seves vivències, tant
les personals, la relació amb Pierre
Curie, la mort d’aquest, els amors amb
un dels seus ajudants, condemnats
per la societat benpensant de l’època,
com les científiques (dos premis
Nobel, enfrontament amb el patriarcat
universitari), es combinen amb inserts
‘en el futur’ d’algunes utilitzacions de la
radioactivitat: el nen que rep radioteràpia
contra el càncer als anys 50, la bomba
que cau sobre Hiroshima o les proves
portades a terme pel Govern nordamericà a Nevada al 1961.

NOTRE-DAME DE PARIS

NO MATARÁS

DISSABTE 31 de juliol 19.00h · VOSE
DISSABTE 17 de juliol · 19.00h VOE
Dir.: David Victori. Int.: Mario Casas,
Milena Smit, Elisabeth Larena.
Espanya. 2020. 92 min. +16A. Thriller.
Premi Goya 2020 al millor actor (Mario
Casas).
Una jove misteriosa i sensual apareix
en la vida de Dani. Els esdeveniments
que tindran lloc a partir d’aquest moment
portaran al protagonista a replantejarse coses que mai hauria imaginat i que
faran que la seva vida no torni a ser la
mateixa.

OTRA RONDA

La periodista i especialista en música
clàssica Mònica Pagès, ens presenta el
concert d’Arthur Rubinstein de 1964 al
Gran Saló del Conservatori de Moscou.
El programa inclou obres de Chopin,
Debussy i Villa-Lobos. El pianista de 77
anys i en plena maduresa musical, amb
la seva gran tècnica i un to fascinant,
interpreta peces que funcionen a ple
rendiment. Els joves intèrprets poden
aprendre de la manera “aristocràtica“ de
Rubinstein, el llenguatge corporal centrat
i la coordinació sense esforç.
Més significativament, les interpretacions
de Rubinstein transmeten una sensació
de risc i atreviment que en gran
part eludeixen els seus meticulosos
enregistraments estèreo d’estudi.

FESTIVAL GOLLUT del 3 al 8 d’agost

DISSABTE 10 de juliol 19.00h·VOSE
Dir.: Jean-François Verdier. Ballet de 2
actes. Música de Maurice Jarre. 110 min.
2021.
La primera obra de Roland Petit per al Ballet
de l’Òpera de París en 1965, Notre-Dame
de Paris, reuneix tots els ingredients d’un
gran espectacle. El ballet es va inspirar
en l’obra mestra de Víctor Hugo, amb
els seus personatges acolorits: la bella
Esmeralda, el commovedor Quasimodo,
el maquiavèl·lic Frollo i el cínic Pheobus.
Amb el colorit i gràfic vestuari de Yves

DISSABTE 24 de juliol · 19.00h · VDE
Druk. Dir.: Thomas Vinterberg Int.: Mads
Mikkelsen, Maria Bonnevie, Thomas Bo
Larsen, Magnus Millang. Dinamarca.
115 min. 2020 +16A França.
Comèdia Dramàtica.
Oscar a la millor pel·lícula internacional 2020.

Hi ha la teoria que les persones
haurien de néixer amb una petita
quantitat d’alcohol a la sang, i que una

www.festivalgollut.com

VOSE: Versió original subtitulada al espanyol
VDC: Versió doblada al català
VOC: Versió original català
VDE: Versió doblada a l’espanyol
VOE: Versió original espanyol
VOSC: Versió original subtitulada al català

Si vols FER-TE SOCI o SÒCIA ho pots tramitar a la guixeta del cinema o bé a la nostre web4
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 novetats4

