
Rita & Luca Films estrena a finals de gener una l’adaptació del best-seller de Roald Dahl, per part dels 
productors d’El Grúfal i el Senyor Branquilló. La Revolta dels contes (Revolting Rhymes) és una pel·lícula 
que recupera personatges i relats clàssics coneguts per tothom per donar-los la volta i introduir-hi girs 
enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals. L’adaptació al cinema respecta l’esperit transgressor 
de Roald Dahl i encara va més enllà tot barrejant les històries entre sí per fer-ne una de nova i trepidant. 
 
La Revolta dels Contes és doncs una revisió moderna i políticament incorrecte de clàssics de la 
literatura infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes desperts i intel·ligents.  

26 de gener als cinemes

«Entre el realisme i els contes de fades, 
aquest film divertit i intel·ligent no deixa 
d’estimular la imaginació de tot el món. »

20 MINUTES 
 

«Es tendra, lúdica i plena de troballes 
visuals.» 

STUDIO CINÉ LIVE

«Subversiva i amb molt humor.»
LE PARISIEN

«Una bonica manera d’aportar llum a les 
fosques històries per a nens.»

TELERAMA



SINOPSI
Si resultés que la Caputxeta no hagués estat ni tan innocent ni tan vermella, que els tres porquets 
haguessin especulat amb les seves casetes, que la Blancaneus s’independitzés per no suportar la 
seva madrastra i que la Ventafocs només somiés amb un home honest, és que els nostres clàssics 
haurien sorgit de la imaginació d’en Roald Dahl. Aquesta pel·lícula es basa en els contes clàssics, 
revisitats de manera aguda i corrosiva pel gran Dahl.

Duració total: 60 minuts | Disponible en català, castellà i V.O.S.E

SALES D’ESTRENA I MATERIAL GRÀFIC
Al web de Rita & Luca Films trobaràs informació addicional, com les sales d’estrena i tot el material 
gràfic disponible. Fes clic per poder veure i descarregar els vídeos i les imatges promocionals:

Tràiler Clips Imatges

Rita & Luca Films és una distribuïdora de cinema infantil independent. El seu catàleg, que 
actualment inclou vuit títols (El nen i el món i La vida d’en Carbassó, entre d’altres), proposa 
una acurada selecció de pel·lícules amb encant, tendres i divertides, perquè els 
nens i nenes facin volar la imaginació. Rita & Luca Films creu en un cinema que 
meravelli els nens, que els faci créixer, els diverteixi i els tracti com 
a éssers intel·ligents, imaginatius i crítics a partir de l’excel·lència 
artística, la voluntat educativa i el sentit de l’entreteniment.

Darrere de Rita & Luca Films es troba MODIband, una entitat cultural amb 15 anys d’història 
que ha impulsat i produït esdeveniments de reconegut prestigi en el camp de la difusió 
cinematogràfica, com Sala Montjuïc i El Meu Primer Festival. 

Contacte de premsa: Helena Moliné (premsa@modiband.com | T. 933 023 553)

                          O com reinventar els contes de fades amb humor i intel·ligència…
La Revolta dels contes (Revolting Rhymes), Jakob Schuh & Jan Lachauer, Regne Unit, 2016, 60 min.

http://ritalucafilms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AyX193vORh0
https://www.dropbox.com/sh/bj3o9n7zhkmf6o9/AAAKuP6qRZfEQzA52TrsHGmYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7okb89ttk0hbo3w/AADN7m9rDHP2v55_rGLmVsMva?dl=0

