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Cineclub Vic comença el 2014 amb un nou cicle on destaquen algunes

Triadú, que presentarà les sessions. Julio Lamaña, secretari de la

de les pel·lícules més lloades de la recent programació en versió

Federació Catalana de Cineclubs, realitzarà una classe de cine després

original estrenada al nostre país. Clàssics com Lars Von Trier amb la

de cada film al mateix ETC. Atenció: aquestes sessions començaran

seva nova polèmica, Nymphomaniac, o Kore-eda amb la deliciosa De

a les 21h.

tal padre, tal hijo, tindran el seu lloc destacat a l’Espai ETC. També ens
visitaran obres menys conegudes però excel·lents com la crònica sobre

Com sempre continuen les col·laboracions amb altres entitats o

els mals de l’adolescència, Submarine, o la sorpresa de la temporada,

associacions, en aquest cas destaca una sessió doble (en dos dies)

La gran belleza: lúcida crítica a la classe alta italiana. El documental

programada conjuntament amb l’Associació LGTB TALCOMSOM on

cada vegada té més presència a la nostra programació regular i un

veurem el documental El celuloide oculto, sobre l’homosexualitat a

film denúncia com Blackfish es mereixia un forat. Completem la

Hollywood, i el clàssic La gata sobre el tejado de zinc, també inclòs al

programació cineclubera amb Le Week-end, una història d’amor a la

cicle Llegir Cinema.

tercera edat que demostra que crítica i públic poden estar plenament
d’acord.

I més coses: dijous (amb nou horari, a les 21h) amb Móns feliços que
no ho són tan, una Pantalla Oberta dedicada a l’osonenc Ignasi Costa

Pel que fa a Filmoteca encetem una iniciativa que sotmetrem a prova

i una altra a en Jordi Crusats, el Cineclub Xic dels diumenges... Tot

durant aquest inici d’any. Un cicle anomenat Llegir Cinema on veurem

això i més en el primer cicle de l’any.

pel·lícules basades o inspirades en obres literàries. Així, projectarem
tres clàssics com La mosca (la del 1986), La gata sobre el tejado de
zinc i Los tres mosqueteros amb la col·laboració de la Biblioteca Joan

Passin i vegin.

Sessions de dimarts

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema - ETC a les 22h.
Excepte les sessions del cicle Llegir Cinema que començaran a les 21h
Entrada: 5 euros Socis: gratuït
Servei de bar

Ryoata, un arquitecte obsessionat amb l’èxit professional, té una vida feliç amb la
seva dona i el seu fill de sis anys. Però aquest món perfecte es desmunta quan rep
una trucada dels responsables de l’hospital on va néixer el seu fill. Li comuniquen
que, degut a una confusió, el nen va ser canviat per un altre.
Premi del Jurat a Cannes, premi del públic a San Sebastian, la pel·lícula inaugural
d’aquest nou cicle no pot tenir millors referències. Kore-eda retorna amb una lliçó
de vida emocionant i captivadora. De tal padre, tal hijo és un relat íntim, construït
sobre diversos i sucosos dilemes morals que ens fan patir les pors i frustracions
dels personatges però també les seves alegries. Basada en la seva pròpia infantesa, aquesta pel·lícula plena d’ironia és un exemple de com filmar la vida quotidiana
amb delicadesa i sense caure en el melodrama. Yasuhiro Ozu no queda gaire lluny.

De tal padre, tal hijo
Soshite chichi ni naru

Hirokazu Kore-eda. Japó, 2013

Hirozaku Kore-eda
Va néixer el 1962 a Tòquio. Va dirigir nombrosos i premiats documentals fins que
va debutar en el llargmetratge amb Maboroshi no hikari, guanyadora al Festival de
Venècia. Després vindrien Wandarfuru raifu, Distance, i Nadie sabe. Tots aquests
films reflectien la seva personal visió de la vida moderna. Hana va suposar la seva
primera pel·lícula d’època i amb Still Walking es va emportar el premi a la millor
pel·lícula al Festival Internacional Mar de Plata. Air Doll i Kiseki, també projectades
a Cineclub Vic, són les últimes pel·lícules que ha estrenat.

Producció: Fuji Television Network, Inc./Amuse Inc. Gaga Corporation. Guió: Hirokazu
Kore-eda. Fotografia: Mikiya Takimoto. Muntatge: Hirokazu Kore-eda. Durada: 120
min. Idioma: japonès. Intèrprets: Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Rirî
Furankî, Megumi Morisaki, Isao Natsuyagi.

14 de gener. 22h

Sessió núm. 1.155 | Per

El científic Seth Brundle és a punt de culminar un invent que pot revolucionar el
món: una càpsula de tele-transportació. Una periodista segueix tot el procés. Entre ells dos sorgeix alguna cosa més que l’interès professional. Després de diversos intents amb cossos inanimats, el científic prova la màquina amb un ésser viu.
La mosca de David Cronenberg és més una nova adaptació del relat original que
un remake directe del clàssic de Kurt Newman, projectat a Cineclub en l’anterior
cicle. La subtilitat, elegància i bon gust del film de Newman són substituïts aquí
per l’explicitació de Cronenberg i el seu reconegut terror quirúrgic. L’angoixant
metamorfosi que viu el professor Brundle és explicada amb pèls (de mosca) i
senyals pel genial director canadenc. S’hi barregen psicologia, sexualitat, carnositat... La mosca és una pertorbadora història d’amor, marcada pel mite d’Ícar, on
l’evolució mutant del personatge és una metàfora de la degradació de la relació
d’una parella.

La mosca
The Fly

David Cronenberg. EUA-Regne Unit-Canadà, 1986
Producció: Brooksfilms. Guió: Charles Edward Pogue i David Cronenberg a partir del
relat de George Langelaan. Fotografia: Mark Irwin. Música: Howard Shore. Muntatge:

David Cronenberg
Toronto, 1943. Des de les seves primeres pel·lícules ha establert un diàleg entre el
cos i la ment, els trastorns psicològic i les mutacions físiques. Va signar pel·lícules
claus del fantàstic i posteriorment va aconseguir notorietat amb La Zona muerta i
La Mosca. Inseparables i El almuerzo desnudo el van acostar a la crítica. Els seus
últims treballs –Spider, Una historia de violencia, Cosmopolis– incideixen més en
l’aspecte psicològic que en el físic.
Pel·lícula del cicle Llegir Cinema. Presentació a càrrec de la Biblioteca Joan Triadú
i posterior classe de cine amb Julio Lamaña de la Federació Catalana de Cineclubs

Ronald Sanders. Durada: 96 min. Idioma: anglès. Intèrprets: Jeff Goldblum, Geena
Davis, John Getz, George Chuvalo, Joy Boushel, Leslie Carlson.

21 de gener. 21h Llegir Cinema

“El meu nom és Oliver Tate (...). He intentat fumar amb pipa, llançar monedes i escoltar cançons de desamor francès, però res d’això va funcionar, fins que la Jordana es va creuar en el meu camí”. Amb aquesta frase es sintetitza el to melancòlic,
emotiu, divertit i somiador de Submarine. Una petita pel·lícula, tendra però també
dolorosa, sobre el pas de l’adolescència a l’edat adulta. Una etapa on ens semblava que tot s’ensorrava i que ara no podem fer més que recordar amb nostàlgia.
El còmic britànic Richard Ayoade es va estrenar en la direcció amb aquesta
pel·lícula que adapta la novel·la homònima de Joe Dunthorne de l’any 2008. Alguns han criticat les seves similituds amb el cinema de Wes Anderson (personatges somiadors i perduts, una estètica decididament vintage i el to de fabula
romàntica) però Submarine té entitat pròpia. El que comença com el divertit retrat
d’un freak de manual en un petit poble de Gales durant els anys 80, acaba convertint-se en un relat heroic sobre un nen que ha deixat de ser-ho.

Submarine
Richard Ayoade. EUA-Regne Unit, 2010
Producció: Warp Films, Weinstein Company, Film. Guió: Richard Ayoade, basat

Richard Ayoade
Actor, còmic, guionista i director britànic, nascut el 1977 a Londres. La seva silueta
(afro) és més que coneguda al Regne Unit per ser un dels protagonistes de la sèrie
The IT Crowd (Els informàtics). Sempre ha estat relacionat amb el món del teatre
i de la televisió. Ha dirigit vídeos musicals per diversos artistes i el 2008 va guanyar el premi NME al millor DVD pel seu documental sobre el concert que Arctic
Monkeys van oferir a Manchester. El seu primer film com a director és Submarine.
Aquest 2013 ha dirigit el film, encara pendent d’estrena, The Double.

en la novel·la de Joe Dunthorne. Fotografia: Erik Wilson. Música: Andrew Hewitt.
Muntatge: Chris Dickens, Nick Fenton. Durada: 97 min. Idioma: anglès. Intèrprets:
Noah Taylor, Paddy Considine, Craig Roberts, Yasmin Paige, Sally Hawkins.

28 de gener. 22h
Jordi

Sessió núm. 1.156 | Sant

Un recorregut per la història del cinema amb imatges d’un centenar de
pel·lícules que analitza els mites sexuals i l’evolució de les actituds al voltant
de l’homosexualitat i dels rols sexuals, amb entrevistes als directors, actors i
guionistes que hi van participar.
Basada en el llibre de Vito Russo, El celuloide oculto entrevista a cineastes de
la indústria de Hollywood per comentar diversos talls de pel·lícules i les seves
pròpies experiències a voltant de l’homosexualitat. Més ben dit, de com la
visió heterosexual de Hollywood ha retratat l’homosexualitat durant tota la seva
història. Dels cruels estereotips de principis del Segle XX fins els anys 90 passant
pel codi de censura de Hollywood. Es tracta d’un treball fascinant, exhaustiu i
rigorós que tracta tots els àmbits i que no s’amaga a l’hora de denunciar. Tot i
ser un documental de l’any 1995, l’actitud en aquella època encara era en alguns
casos, contraria a parlar del tema. Grans estrelles no van voler participar en la
pel·lícula i van evitar que fins i tot se’ls mencionés.

El celuloide oculto
The Celluloid Closet

Rob Epstein, Jeffrey Friedman. Fra-EUA-Al-UK, 1995

Robert Epstein i Jeffrey Friedman
Robert Epstein és un expert documentalista, guanyador de dos Oscars per The
Times of Harvey Milk i Common Threads: Stories from the Quilt, aquest últim
sobre el món del Sida. Jeffrey Friedman és productor i director de cinema. Tots
dos han col·laborat dirigint nombrosos documentals i els biopics Lovelace, sobre
Linda –Garganta Profunda– Lovelace, i Howl, sobre l’escriptor Allen Ginsberg.

Producció: Sony Pictures Classics, Telling Pictures. Guió: Rob Epstein, Jeffrey
Friedman i Sharon Wood. Basat en el llibre de Vito Russo. Fotografia: Nancy Schreiber.

Amb la col·laboració de l’Associació LGTB TALCOMSOM.

Música: Carter Burwell. Muntatge: Jeffrey Friedman, Arnold Glassman. Durada: 102
min. Idioma: anglès. Documental.

4 de febrer. 22h 

Nick i Meg (Jim Broadbent i Lindsay Duncan) són una parella de professors
britànics d’edat madura que fan un viatge a París, on havien passat la lluna de
mel molts anys enrere. Amb aquesta escapada romàntica pretenen revifar el seu
matrimoni.
Amb un guió magnífic de Hanif Kureishi, Le Week-End tracta sobre l’erosió del
temps en les relacions amoroses. Roger Michell ha dirigit el film amb contenció i
eficàcia, deixant espai als diàlegs i a les reflexions dels dos protagonistes, que fan
una interpretació plena d’autenticitat. Si bé les escenes inicials tenen un registre
de comèdia amable, poc a poc la pel·lícula deriva cap a situacions més delicades.
A mida que coneixem les intimitats d’una llarga relació, aspectes crucials com
el sexe, la frustració, la infidelitat o el llast de la rutina, apareixen en escena. Les
cartes han quedat boca enlaire i el panorama no és gaire engrescador. Caldrà
fer front a la tercera edat amb aquella flegma típicament britànica i unes gotes
d’humor negre.

Le Week-End
Roger Michell. Regne Unit, 2013
Producció: Film4, Free Range Films, Le Bureau . Guió: Hanif Kureishi. Fotografia:
Nathalie Durand. Música: Jeremy Sams. Muntatge: Kristina Hetherington. Durada: 93
min. Idioma: anglès. Intèrprets: Jim Broadbent, Jeff Goldblum, Lindsay Duncan, Olly

Roger Michell
Fill d’un diplomàtic, va néixer a Pretoria (Sudàfrica) l’any 1956. Després de llicenciar-se a Cambridge el 1977, es va establir a Londres i a mitjans dels vuitanta va
entrar a la Royal Shakespeare Company en funcions de director. Interessat pel
cinema, va realitzar l’aclamada serie televisiva de la BBC The Buddha of Suburbia (1993). El seu gran èxit cinematogràfic va arribar amb la comèdia romàntica
Notting Hill (1999). Malgrat patir un atac de cor, Michell ha seguit dirigint fins a
l’actualitat. Destaquem alguns títols com Changing Lanes (2002), Venus (2006) o
Morning Glory (2010).

Alexander, Xavier De Guillebon, Brice Beaugier.

11 de febrer. 22h

Sessió núm. 1.157

Maggie (Elizabeth Taylor) i Brick (Paul Newman) arriben a la mansió del pare de
ell (Burl Ives) per celebrar el seu aniversari en plena crisi matrimonial. La reunió
familiar servirà per fer aflorar tots els conflictes interns.
Amb tres novel·les publicades, nombrosos guions per altres directors i films propis, Richard Brooks fou un dels realitzadors més eficients a l’hora d’adaptar obres
literàries al cinema. La gata sobre el tejado de zinc adapta una polèmica obra
teatral de Tennesse Williams que va tenir molts problemes amb la censura de
Hollywood pels temes que tractava. Brooks ho va resoldre força bé construint
una potent narració que no amaga el seu origen teatral, sinó que el potencia amb
les brillants interpretacions de tots els actors, des de la parella protagonista als
brillants secundaris.

La gata sobre el tejado de zinc

Richard Brooks
Va néixer a Filadèlfia el 1912. S’inicià en el món del cinema l’any 1942 escrivint
diàlegs, adaptacions i guions originals. Debutà a la direcció el 1950 amb Crisis
avalat pel seu protagonista, Gary Grant, i iniciant una prolífica filmografia on destaquen magnífiques adaptacions literàries – El fuego y la palabra (Oscar al millor
guió adaptat), La gata sobre el tejado de zinc, Lord Jim, A sangre fría– juntament
amb títols com Semilla de maldad, Los profesionales o Con los ojos cerrados. Va
morir a Beverly Hills el 11 de març de 1992.

Richard Brooks. EUA, 1958

Pel·lícula del cicle Llegir Cinema. Presentació a càrrec de la Biblioteca Joan Triadú
i posterior classe de cine amb Julio Lamaña de la Federació Catalana de Cineclubs

Producció: Metro-Goldwyn-Mayer, Avon Productions. Guió: Richard Brooks i James

Amb la col·laboració de l’Associació LGTB TALCOMSOM

Cat on a Hot Tin Roof

Poe a partir de l’obra de Tennessee Williams. Fotografia: William H. Daniels. Música:
Charles Wolcott. Muntatge: Ferris Webster. Durada: 108 min. Idioma: anglès.
Intèrprets: Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson, Judith Anderson.

18 de febrer. 21h Llegir Cinema

El periodista i cronista de la societat romana Jep Gambardella (Toni Servillo) celebra els seus 65 anys en una multitudinària festa. Aquest serà el començament
d’un mirada cínica i gens complaent de la Roma actual.
A mig camí entre les fellinianes Ocho y medio i Roma però amb personalitat pròpia, Sorrentino ens ofereix una visió demolidora de la capital italiana. El nexe
d’unió de la narració és un dandy, escriptor i periodista, interpretat pel seu actor
fetitxe (magnífic Toni Servillo) que passeja la seva mirada entre escèptica i cínica
per festes, actes pseudo-culturals, palaus deserts i llocs emblemàtics de Roma.
El contrast entre la bellesa arquitectònica i la buidor dels nous patricis, hereus
de l’era Berlusconi, accentua la nostàlgia del passat (personificada en la pèrdua
del seu primer amor, el seu Rosebud particular). Sense dubtes una de les millors
obres de l’any.

La gran belleza
La grande bellezza

Paolo Sorrentino. Itàlia-França, 2013

Paolo Sorrentino
Va néixer a Nàpols el 31 de maig de 1970. Als 24 anys va escriure i dirigir el seu
primer curt, Un paradiso. Posteriorment va escriure diferents guions per altres
directors i episodis per la sèrie de la televisió italiana La Squadra. El 1998 va guanyar molts premis amb el curt L’amore non ha confini. El 1999 debutà en el camp
del llargmetratge amb L’uomo in piú però fou el 2004 quan amb Le conseguenze
de l’amore rebé el reconeixement internacional. Altres films destacats de la seva
filmografia son L’amico di famiglia i Il Divo, sobre Giulio Andreotti.

Producció: Indigo Film, Medusa Film, Babe Film. Guió: Paolo Sorrentino. Fotografia:
Luca Bigazzi. Música: Lele Marchitelli. Muntatge: Cristiano Travaglioli. Durada: 142
min. Idioma: Italià. Intèrprets: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo
Buccirosso, Iaia Forte, Giorgio Pasotti, Massimo Popolizio.

25 de febrer. 22h Sessió núm. 1.158

França, segle XVII. D’Artagnan viatja a París amb la intenció d’entrar a la formació
de mosqueters del rei. Pel camí, però, té una desagradable topada amb el Compte
de Rochefort i Milady de Winter, tots dos col·laboradors del cardenal Richelieu.
Quan arriba a la capital també s’enfronta, per un equívoc, amb els tres mosqueters més fidels del rei. Sembla que D’Artagnan ha començat el dia amb mal peu.
Aquesta efervescent pel·lícula és la millor adaptació del clàssic literari d’Alexandre
Dumas. Lluminosa, alegre, dinàmica, enginyosa... Qualsevol adjectiu vívid li escau. És un dels primers musicals sense números musicals de la història del cine,
amb elaborades coreografies de lluita que esdevenen danses hipnòtiques. George Sidney dirigeix amb gran inspiració a un Gene Kelly més cinètic que mai i a
una bella Lana Turner que demostra les seves aptituds interpretatives. L’elegància
d’aquesta adaptació queda palesa en departaments com el vestuari, les localitzacions, els decorats i l’ús del Technicolor.

Los tres mosqueteros
The Three Musketeers

George Sidney. EUA, 1948
Producció: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Guió: Robert Ardrey a partir de la

George Sidney
Nascut a Nova York el1916, va ser el rei indiscutible de la comèdia musical del
Hollywood clàssic. Va aterrar al cinema com a missatger de la MGM. Després
d’alguns documentals, va dirigir una sèrie de grans èxits populars coloristes com
El desfile de las estrellas, Escola de sirenes, Els tres mosqueters o Kiss me Kate,
versió musical de La fierecilla domada de William Shakespeare. Va morir a Las
Vegas el 2002.
Pel·lícula del cicle Llegir Cinema. Presentació a càrrec de la Biblioteca Joan Triadú
i posterior classe de cine amb Julio Lamaña de la Federació Catalana de Cineclubs.

novel·la d’Alexandre Dumas. Fotografia: Robert H. Planck. Música: Herbert Stothart.
Muntatge: George Boemler i Robert Kern. Durada: 125 min. Idioma: anglès.
Intèrprets: Lana Turner, Gene Kelly, June Allyson, Vincent Price, Angela Lansbury.

4 de març. 21h Llegir Cinema

L’any 1983, quan tenia dos anys, l’orca Tilikum va ser capturada prop d’Islàndia per
formar part d’un espectacle en un parc aquàtic. Durant més de 20 anys va viure en
captivitat i en aquest període va matar tres persones. Després de la tercera mort,
Tilikum va ser retirada de l’espectacle durant un any. L’any 2011 l’orca va tornar a
la gran piscina del parc.
A través d’impactants imatges i d’entrevistes amb una gran càrrega emotiva,
Blackfish explora l’extraordinària naturalesa de les orques, que demostren ser
criatures intel·ligents i sensibles. Però també veurem el tracte que reben mentre
estan en captiveri, el tipus d’entrenament al que són sotmeses i la vida dels seus
ensinistradors. La directora Gabriela Cowperthwaite ens ofereix un bell però a
la vegada demolidor retrat sobre la situació que viuen el animals dins dels parcs
aquàtics i la pressió que aquesta indústria exerceix perquè la situació es perpetuï
durant dècades.

Blackfish
Gabriela Cowperthwaite. EUA, 2013
Producció: Manny O Productions. Guió: Gabriela Cowperthwaite i Eli B. Despres.
Fotografia: Jonathan Ingalls, Chris Towey. Música: Jeff Beal. Muntatge: Gabriela

Gabriela Cowperthwaite
Ha dirigit, escrit i produït documentals durant més de dotze anys per mitjans tan
reconeguts com ESPN, National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel i
History Channel, incloent sèries com Shootout o Desastres Tech. Ha sigut la responsable de títols importants com la multipremiada City Lax: An Urban Lacrosse
o Blackfish, guanyadora a Sundance el 2013. Aquest últim treball s’ha convertit en
un dels documentals amb més recaptació de la història i un dur al·legat contra el
maltractament animal en el món de l’espectacle.

Cowperthwaite i Eli B. Despres. Durada: 83 min. Idioma: anglès. Hi intervenen:
Suzanne Allee, James Earl Jones, Jeff Andrews, Kim Ashdown, Ken Balcomb,
Samantha Berg, Dawn Brancheau, Diane Brancheau.

11 de març. 22h Sessió núm. 1.159
Per estrenar

Kelly (Constance Towers) és una prostituta que arriba a la ciutat de Grantville,
fugint del seu passat. Després d’una breu aventura sexual amb el capità de policia,
Kelly intenta refer la seva vida treballant d’infermera en un hospital per a nens
invàlids.
Aquest film, escrit i dirigit per Samuel Fuller, és una de les propostes més radicals del cinema nord-americà dels anys seixanta. El director aconsegueix un còctel
explosiu de cinema negre i melodrama al servei d’una història de denúncia social
implacable, que s’atreveix a explorar temes tabú com l’avortament, la prostitució o
la pedofília. A The Naked Kiss apreciem l’estil característic de Fuller amb gran intensitat: un pols narratiu trepidant, una sorprenent inventiva visual, l’ús magistral de
l’el·lipsi, la fotografia en blanc i negre altament contrastada… Quan es va estrenar,
la crítica va atacar la pel·lícula amb criteris morals carregats d’hipocresia. Mig segle
després, ens torna a oferir una lliçó de modernitat cinematogràfica.

The Naked Kiss
Samuel Fuller. EUA, 1964
Producció: Leon Fromkess-Sam Firks Productions. Guió: Samuel Fuller. Fotografia:
Stanley Cortez. Música: Paul Dunlap. Muntatge: Jerome Thoms. Durada: 90 min.
Idioma: anglès. Intèrprets: Constance Towers, Anthony Eisley, Michael Dante, Patsy

Samuel Fuller
Worcester, 1912. Es va criar a Nova York, i de molt jove va treballar de periodista
pel New York Journal. Al mateix temps, començava a escriure relats i novel·les
policíaques. Participa en la II Guerra Mundial. Debuta a la direcció amb Balas vengadoras (1949) i obté el seu primer èxit amb Casco de acero (1951). El seu caràcter
apassionat i rebel es manifesta en una filmografia de gran impacte emotiu i força
visual. Forty Guns (1957), Shock Corridor (1963) i The Naked Kiss (1964) són títols
de referència per cineastes com Godard, Scorsese o Tarantino.

Kelly, Virginia Grey, Marie Devereux, Karen Conrad.

18 de març. 22h 50 aniversari

Primera de les dues parts d’un drama on se’ns explica la vida sexual de Joe (Charlotte Gainsbourg) des de la infantesa i fins la cinquantena, narrada per ella mateixa al senyor Seligman (Stellan Skarsgård), qui la troba malferida en un carreró
i li ofereix casa seva perquè es recuperi.

Nymphomaniac
Lars von Trier. Dinamarca-Alemanya-França, 2013
Producció: Zentropa Entertainments, Zentropa International Köln, Heimatfilm.
Guió: Lars von Trier. Fotografia: Manuel Alberto Claro. Muntatge: Morten Højbjerg,

En la ja famosa roda de premsa a Cannes 2011, on Lars von Trier va fer broma
amb el nazisme i va ser declarat persona non grata, aquest ja va insinuar que estava preparant una pel·lícula pornogràfica amb Charlotte Gainsbourg. Doncs bé, ja la
tenim a Cineclub. I que els espectadors valorin si es tracta de cinema, pornografia,
art o provocació. Els actors neguen que es tracti de material pornogràfic. A les escenes de sexe, mitjançant uns impressionants efectes visuals, ells només hi van
posar les cares. En qualsevol cas, l’expectació és altíssima i ha arribat precedida
per una campanya promocional molt treballada i una imatge gràfica impactant i
moderna. El resultat és una obra cent per cent von Trier. Això sí, la veurem dividida
en dues parts (estrenades amb un mes de diferència) i amb una versió menys
explícita que no compta amb el consentiment del director.
Lars von Trier
Autor essencial per entendre el cinema contemporani. Genial i polèmic, nascut
el 1956 a Dinamarca, co-creador del moviment Dogma 95, va començar a ser
reconegut mundialment amb el film Europa (1991). Després arribarien fites com
Rompiendo las olas (1995), Dancer in the dark (2000) o Melancholia (2011).

Molly Marlene Stensgaard. Durada: 122 min. Idioma: Anglès. Intèrprets: Charlotte
Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell,
Uma Thurman, Willem Dafoe, Mia Goth.

25 de març. 22h

Sessió núm. 1.160

Sessions de dijous

Pantalla oberta

Cicle Un món feliç

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema - ETC a les 21h
Entrada: 3 euros
Servei de Bar

El documental Carinyoteràpia ens apropa la vivència personal de quatre artistes
que participen en la setena edició del projecte Parelles Artístiques: Experiències
creatives per la salut mental. Aquesta és una iniciativa en què es fomenta el
vincle entre parelles formades per un artista amateur i un artista professional,
les quals creen obres a quatre mans que després s’exposen i es subhasten. Els
artistes amateurs són usuaris de la xarxa de salut mental.
El film ens mostra la relació que es va teixint entre els integrants de dues de
les parelles del projecte. Visions diferents de la vida i de l’art, que s’acaben entrellaçant per crear una única peça. A més del procés més creatiu i artístic, el
documental aprofundeix en el diàleg i les emocions que les parelles d’artistes
comparteixen durant tot el procés: les opinions i vivències que tenen entorn la
malaltia, les il·lusions, els somnis… En definitiva, el seu món més personal. Una
experiència amb una alta dosi de Carinyoteràpia, perquè Parelles Artístiques és
compartir, comprendre, donar-se la mà.

Ignasi Costa. Catalunya, 2013

Ignasi Costa
Vic,1981. És càmera i realitzador. Va començar a endinsar-me en el món audiovisual a través de la televisió local, cosa que li va donar l’oportunitat d’aprendre en
tots els aspectes del mitjà. Actualment treballa com a realitzador freelance i s’ha
especialitzat en el món del documental.

Producció: Ignasi Costa. Guió: Ignasi Costa. Fotografia: Ignasi Costa. Música: Jordi

La sessió comptarà amb la presència del director.

Carinyoteràpia
Casadesús i Ernest Crusats. Muntatge: Ignasi Costa. Durada: 52 min. Idioma: català.
Hi intervenen: Isa Basset, Marià Dinarès, Ventura Cano, Raquel Beltran, Laura Batriu i

Amb la col·laboració del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.

Neus Vila.

16 de gener. 21h Pantalla Oberta

Història de la lluita d’un grup de veïns i veïnes de la Barceloneta per aturar la transformació d’un barri de pescadors i d’origen obrer, a un reducte turístic, i per frenar
els processos socials que el deshumanitzen cada vegada més. És el retrat d’un
veïnat que es nega a un model de ciutat enfocat al turisme.
Aquest projecte arrenca arran de la notícia de la mort d’una de les líders veïnals
més emblemàtiques de la Barceloneta: Emília Llorca. A partir de més de dos
anys de treball documental i de recerca, descobrim com aquesta veïna va liderar
la resistència contra el Pla dels Ascensors, a partir del qual l’Ajuntament pretenia
eliminar 1.000 habitatges per la construcció d’ascensors als coneguts quarts de
cases. Una estratègia urbanística que, segons l’Associació de l’Òstia, amagava
l’especulació més descarada duta a terme per l’Ajuntament de Barcelona. Al mateix temps, anem descobrint personatges plens d’humanitat que ens captiven per
la seva fèrria defensa del barri. Amb la complicitat d’un grup de joves, majoritàriament okupes, es va crear la Plataforma en defensa de la Barceloneta.

El barri s’ha de defensar
Neus Ràfols i Cristina Mora. Catalunya, 2013
Producció: Alfonsi Vega i Jaume Puig per Maragda Mediàtica. Guió: Neus Ràfols
i Cristina Mora. Fotografia: Xavier Camí. Música: Pablo Imaz, Poker d’Asos,
l’Abdominable Gallina Nauseabunda, Gato Pérez. Muntatge: Ana María Pérez. Durada:
53 min. Idioma: català-castellà. Documental.

Neus Ràfols i Cristina Mora
Periodistes i documentalistes amb un llarg recorregut tant en l’audiovisual com
en el periodisme escrit que manifesten que el periodisme ha d’estar al servei de
la denúncia social i, per tant, de la millora de la qualitat de vida de les persones.
Entusiastes del reporterisme de carrer i que descobreix la geografia humana, des
de fa dos anys estan enregistrant les lluites veïnals de la Barceloneta.
Amb la presència de les directores.

13 de febrer. 21h

Cicle Un món feliç

Una dotzena d’obres que reflecteixen una època i també una manera d’entendre
els curts d’autor o imatges en moviment. Diferents registres i gèneres, des de
1992 fins a treballs més actuals on l’autor intenta deixar palesa la seva inquietud
per l’animació, la dansa o la ficció. L’experimentació i l’ús de llenguatges narratius
en diferents suports, analògics, digitals i info gràfic, ha estat sempre una constant
imposada en els seus treballs. Una projecció mostra de la trajectòria i evolució de
diversos treballs videogràfics de diferents temàtiques i formats.
Format en el dibuix, la fotografia i el disseny gràfic digital, Jordi Crusats ha estat
reconegut en diferents certàmens cinematogràfics com Festival Internacional de
Vídeo i Arts Digitals de Girona, el Festival Internacional de Videodansa de Barcelona i el Julius de Vic.

Trajectes curts
Jordi Crusats. Catalunya, 1992-2011

La sessió inclou els curts:
Agradable destrucció (2007). 3’
Didjurudú (1992). 6’
Amniòtics (2007). 6’
Falik (2007). 4’
E-mental (2007). 5’
Si la desitjava (2011). 9’

Les pedres sota l’aigua (2010) 9’
Perruqueria per a dones (2008) 1’
Setembre (2008). 8’
Aquarius (2007). 4’
Nighthawks (2009). 6’
Inadínia (2006). 9’

Amb la presència del director.

27 de febrer. 21h Pantalla Oberta

Emad és un jove palestí aficionat a les càmeres domèstiques. Viu a Bil’in, a l’oest
de la ciutat de Ramallah, a Cisjordània. El 2005 les excavadores israelianes arriben
a Bil’in per construir un mur que delimitarà el perímetre d’un gegantí assentament
jueu. Amb la seva càmera, Emad grava aquests primers moviments. 5 anys i 5
càmeres de vídeo li faran falta per enregistrar la història de la resistència del seu
poble a l’opressió israeliana i, en paral·lel, el creixement del seu fill Gibreel Emad,
nascut els primers dies del moviment ciutadà. Mentre els atacs israelians destrossen una càmera rere l’altra i, amb elles, les vides d’alguns dels seus companys
vilatans, Emad segueix filmant el que passa al seu voltant.
Un retrat únic, personal i en primera fila d’un dels moviments de resistència pacífica palestins que han recollit més suport de la comunitat internacional. Premi
Sundance a millor director de documental internacional.

5 Broken Cameras
Emad Burnat i Guy Davidi. Palestina, 2011
Producció: Guy DVD Films, Alegria Productions i Burnat Films Palestine. Guió: Guy
Davidi. Fotografia: Emad Burnat. Música: Adnan Joubran, Wissam Joubran, Samir
Jubran i Ofer Peled. Muntatge: Véronique Lagoarde-Ségot i Guy Davidi. Durada: 94
min. Idioma: hebreu . Hi intervenen: Soraya Burnat, Mohammed Burnat, Yasin Burnat,
Taky-Adin Burnat, Gibreel Burnat, Muhammad Burnat, Bassem Abu-Rahma i Adeeb
Abu-Rahma.

Emad Burnat i Guy Davidi
Emad Burnat és un càmera i fotògraf freelance palestí. Ha treballat per a diversos
canals de televisió com Al-Jazeera, els Canals 1, 2 i 10 israelians, la Televisió Palestina, i en múltiples ocasions, també per a l’agència Reuters. Les seves imatges
han estat utilitzades per a diversos documentals sobre el conflicte israelià-palestí,
però 5 cámaras rotas és el primer documental que dirigeix. Guy Davidi, nascut a
Jaffa (Israel), és documentalista i professor de cinema. Ha dirigit, muntat i gravat
pel·lícules des dels 16 anys, però s’ha estrenat en el món del llargmetratge amb
Interrupted Streams, estrenada al Festival Internacional de Cinema de Jerusalem.

13 de març. 21h

Cicle Un món feliç

Sessions infantils de cinema:
Gener/març
Diumenges a les 5 de la tarda
Preu: 3 euros
Fins a 3 anys: Entrada gratuïta
Abonament familiar: 20 euros per a tot
el cicle (famílies d’entre 3 i 5 membres)
Totes les pel·lícules es projecten doblades o
subtitulades al català
Espai de Teatre i Cinema - ETC
(Passeig de la Generalitat, 46) Vic

Un estiu amb en Coo
Keiichi Hara
Japó, 2007

El secret de Kells
Tomm Moore, Nora Twomey
França-Bèlgica-Irlanda, 2009

En Koichi és un estudiant que viu als suburbis de
Tòquio. Un bon dia es troba una pedra que resulta
que és la carcassa d’un bebè Kappa, una criatura
mitològica japonesa que ha estat vivint sota terra
durant els darrers 300 anys. En Coo, el nom amb
què bateja en Koichi el seu nou amic, aviat es convertirà en un membre més de la família. Una faula
sobre la societat actual, tan atabalada i artificial com
les ciutats on viu. El director Keiichi Hara, responsable de molts episodis de Doraemon, utilitza
l’humor i les aventures per reivindicar la necessitat
d’acostar-nos més a la natura.

Un grup de monjos elaboren el manuscrit de Kells,
en una illa a prop d’Irlànda. Quan els víkings arriben
a les seves costes, un nen anomenat Brendan farà
tot el que pugui per protegir-lo.

26 de gener. 17h

9 de febrer. 17h

El llibre de Kells és un manuscrit que es va produir
en diversos monestirs d’Irlanda des del segle VI fins
al XIX. La seva existència és real i, al contrari del
que passa a la pel·lícula, mai va ser acabat. El film
agafa com a referents les il·lustracions reals del llibre per construir el món fantàstic que descobreix
en Brendan.

Ernest i Celestine
Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner
França, 2012

Viatge a Agartha
Makoto Shinkai
Japó, 2011

El meu monstre i jo
Jay Russell
EUA-Regne Unit-Austràlia, 2007

En el món dels ossos no està massa ben vist fer-se
amic d’un ratolí. Ernest, un ós enorme que és músic ambulant, acull a casa seva a la petita Celestine,
una rateta òrfena que s’ha escapat del món subterrani dels rosegadors. Malgrat les seves diferències, aprenen a respectar-se i es van coneixent.
La seva amistat desafiarà l’ordre establert. Basada
en els llibres il·lustrats de Gabrielle Vincent, Ernest
i Celestine ressalta els valors de l’amistat, parlant
dels prejudicis i esquemes preconcebuts respecte
als altres. Guanyadora de la Menció Especial SACD
del Festival de Cannes.

La jove Asuna no pot oblidar una misteriosa melodia
que ha escoltat a través del seu aparell de ràdio.
Poc després, coneix a Shun, un jove misteriós que
ve del regne subterrani d’Agartha. Quan el noi desaparegui, començarà un extraordinari viatge al món
d’Agartha.

El meu monstre i jo és la història d’Angus MacMorrow, un nen escocès que anhela la tornada del seu
pare de la guerra. La història comença quan Angus
porta a casa un misteriós objecte encantat que troba
a la platja. Aviat s’adona que es tracta d’un ou, i d’ell
sortirà una criatura sorprenent: el mític monstre del
llac de les llegendes escoceses. Excel·lent adaptació del mite del monstre del llac Ness. Desprèn tot
l’esperit de les pel·lícules d’aventures clàssiques,
amb una bona història, grans actors i trepidants
escenes d’acció. Una tarda de cine ideal, com les
d’abans.

23 de febrer. 17h

9 de març. 17h

Fascinació visual i excel·lent narrativa per una
pel·lícula propera a l’univers de Ghibli que parla,
amb un llenguatge ideal per a la canalla, de la vida i
la mort, amb múltiples referències.

23 de març. 17h

Espai de Teatre i Cinema – ETC. Passeig de la Generalitat, 46 de Vic
Textos: Quim Crusellas, Toni Carmona, Joan Puigdollers, Sergi Calle, Xevi Dominguez i Àngel Amargant. Producció: Sergi Calle. Impremta: Daví-Vic

