
Programació
Octubre - Novembre  2016
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

Autors de cinema 
català al Catalunya 
 
Òmnium Cultural presenta al nostre cinema la 
primera edició d’uns premis i una mostra per 
impulsar l’audiovisual en català. Els guardons 
tenen com a objectiu estimular i difondre la 
producció de continguts audiovisuals de qualitat 
en català i ampliar-ne el públic. Es podran veure 
curtmetratges, micrometratges i websèries que 
opten a dos premis: del jurat i del públic. 
La mostra es realitza de manera simultània a 
diverses poblacions de tot el país.
Comptarem amb la presentació d’alguns dels 
autors. Consulteu el programa a part.

DISSABTE 8 D’OCTUBRE. 19:OO  VDE 
·  · Phsyco · Dir. Alfred Hitchcock, 1960. 
Int: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, 
John Gavin, Martin Balsam · ESTATS UNITS · 93’ 
· BluRay · Terror
Marion Crane, una jove secretària, després 
de cometre el robatori d’uns diners a la seva 
empresa, fuig de la ciutat i, després de conduir 
durant hores, decideix descansar en un petit 
i apartat motel de carretera regentat per un 
tímid jove anomenat Norman Bates, que viu a la 
casa del costat amb la seva mare.

 PSICOSIS

   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

 ASTRAL

 DIMECRES 12 D’OCTUBRE. 19:OO
 VO   
Dir. Jordi Évole,  2016 · CATALUNYA · 109’ · 
DCP · Documental · Presentació i cinefòrum 
amb un membre de SALVADOS i d’OPEN 
ARMS.

 TRUMBO

 VOC. PREMIS I MOSTRA D’AUDIOVISUALS EN CATALÀ
 18 i 19 de novembre

CICLE DE 
TERROR

El “Astral” és un veler de 30 metres construït 
en els anys 70 que sempre havia estat usat 
com luxós vaixell d’esbarjo. Fins que en la 
passada primavera el seu amo, conscient que 
en aquest mateix mar pel qual ell navegava 
morien cada any milers de refugiats intentant 
arribar a Europa, el va cedir a l’ONG proactiva 
Open Arms. Després d’un complex procés 
de remodelació, el “Astral” es va convertir en 
vaixell de vigilància i salvament i va salpar 
rumb a les costes de Líbia per dur a terme 
la que seria la seva primera missió de rescat 
amb un equip de Salvados a bord. “Astral” és 
la primera experiència de Jordi Évole i el seu 
equip en el cinema.

Projecció solidària en favor
 d’Open Arms
ONG de Badalona que es dedica a salvar 
vides al mar. A principis de setembre 2015 
van decidir traslladar-se a l’illa de Lesbos per 
ajudar els refugiats que arriben a la costa 
grega. 

Òscar Camps, el socorrista que lidera l’entitat 
és el català de l’any d’enguany.

El film s’estrena en primícia en més 100 
cinemes de tot l’Estat. Els Amics del cinema de 
la Vall de Ribes ens hem adherit a la iniciativa.

DISSABTE 15 D’OCTUBRE. 19:OO 
VOSE  
DIUMENGE 16 D’OCTUBRE. 17:OO
VDE
Trumbo · Dir. Jay Roach, 2015. Int: Bryan 
Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, John 
Goodman · ESTATS UNITS · 124’ · BluRay · 
Drama biogràfic
Anys 40, Dalton Trumbo, el guionista millor 
pagat de Hollywood, gaudeix de l’èxit. Però 
llavors comença la caça de bruixes. Trumbo, un 
dels anomenats “10 de Hollywood”, entra a la 
llista negra per les seves idees polítiques. Biopic 
del famós guionista d’ Espartaco o Vacances a 
Roma que va haver d’escriure sota pseudònim 
després de ser acusat de comunista.

DIJOUS 20 D’OCTUBRE 20:00
VOSE ·     
Giampaolo Bisanti, 2016. Gran Teatre del Liceu. 

 MACBETH



la impulsen a viatjar per la costa de Califòrnia 
buscant la seva familia.

DISSABTE 30 i DIUMENGE 31 
D’OCTUBRE. 19:00 VDC 
Cafe society. Dir.: Woody Allen. Int.: Jesse 
Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, 
Blake Lively. 2016. ESTATS UNITS. · 96’ · DCP 
· Comèdia romàntica · Los Angeles, anys 30. 
En la meca del cine el jove Bobby Dorfman 
es muda a Hollywood el 1930 i s’enamora de 
Vonnnie, la guapa secretària del seu oncle Phil, 
un important agent d’actors de Los Angeles.

DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE. 18:00 
VO  Dir.: Airí Dordas. 2016. CATALUNYA 
· 60’’ · DCP · Documental · Audiovisual de 
la Festa Major de Ribes 2014 dedicada als 
extraterrestres, on les entitats associatives hi 
han tenir un paper destacat.

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE. 17:00
VDC   · Pixels · Dir.: Chris Columbus. Int.: 
Adam Sandler, Michelle Monaghan, Peter 
Dinklage, Kevin James, Sean Bean. 2015. 
ESTATS UNITS. · 105’ · DCP · Comèdia | Ciència 
ficció | Extraterrestres · Uns extraterrestres 
malinterpreten les imatges de les màquines 
recreatives com una declaració de guerra 
i decideixen atacar la Terra. El president 
dels Estats Units recorre a un campió de les 
maquinetes dels anys 80 per encapçalar un 
equip d’experts jugadors. La seva missió serà 
derrotar als alienígenes i salvar el planeta.

DISSABTE 30 i DIUMENGE 31
D’OCTUBRE. 17:00 VDC · 
Finding dory. Andrew Stanton, Angus MacLane, 
2016. ESTATS UNITS. · 103’ · DCP · Animació
La Dory és un peix amb amnèdia gairebé total i 
que parla sola. De sobte, té alguns records que 

DISSABTE 29 D’OCTUBRE. 19:00 
VDC · · Dir.: George A. Romero, Int.: 
Duane Jones, Judith O’Dea. 1968. ESTATS 
UNITS · 80’ · BluRay · Terror · Un cementiri de 
Pennsilvània, uns germans han fet un llarg 
camí per venir a meditar sobre la tomba 
del seu pare, enterrat a la seva ciutat natal. 
Mentres estan allà són atacats per morts 
vivents. Després ressopó col·laboratiu amb 
aportacions dels espectadors.

Després de LA NOCHE DE LOS MUERTOS 
VIVIENTES, un parell de films de terror més, 
triats per joves. Vine amb amics! Finalització 
1:00 de la matinada. Sessió oberta a tothom!

Int: Ludovic Tézier, Vitalij Kowaljow, Martina 
Serafin. · FRANÇA · 155’ · TRANSMISSIÓ 
EN DIRECTE · Presentació de Rosa Maria 
Carbonell a les 19:30. Macbeth és la desena 
òpera de Giuseppe Verdi. El llibret, basat en 
el Macbeth de William Shakespeare, va ser 
obra de Francesco Maria Piave, però va ser 
reescrit i revisat en part per Andrea Maffei. 
L’acció transcorre majoritàriament al castell de 
Macbeth, a Escòcia, segle XI, en una remota i 
primitiva edat mitjana.

Programació
Octubre - Novembre. Cinema Catalunya de Ribes de Freser

LA NOCHE DE LOS MUERTOS 
VIVIENTES

CICLE DE 
TERROR

NIT DE CINEMA DE TERROR

BUSCANT LA DORY

CAFÈ SOCIETY

PÍXELS

LES CONTES D’HOFFMANN

DIMARTS 15 DE NOVEMBRE. 19:30 
VOSE ·     
Philippe Jordan, Robert Carsen, 2016. Opéra de 
Paris . Int: Jonas Kaufmann, Nadine Koutcher,  
Kate Aldrich, Ermonela Jaho · FRANÇA · 205’ · 
TRANSMISSIÓ EN DIRECTE · Presentació de 
Rosa Maria Carbonell a les 19:00
Aquesta adaptació de tres contes de E.T.A. 
Hoffmann, amb un toc del Faust de Goethe, 
retrata el poeta alemany com a narrador i heroi 
alhora que relata les seves aventures amoroses 
amb Olympia, Antonia i Giulietta. L’espectacular 
producció de Robert Carsen subratlla el geni 
melancòlic d’un home marcat per la vida.

DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE.21:30 
VO   
DISSABTE 19 DE NOVEMBRE. 17:00 
VO 
DISSABTE 19 DE NOVEMBRE. 21:30 
VO 
Mostra de curtmetratges, micrometratges i 
websèries, que té lloc de manera simultània en 
diverses poblacions catalanes. 
En el transcurs de l’exhibició el públic podrà 
votar els curtmetratges presentats mentre que 
els micrometratges i les websèries es podran 
votar a través de la pàgina web del projecte. 

(Veure programa a part)

En col·laboració amb 
Òmnium cultural Ripollès

MOSTRA VOC
PREMIS I MOSTRA D’AUDIOVISUALS 
D’ÒMNIUM CULTURAL EN CATALÀ

LA INVASIÓ DE LA FESTA


