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Sessió Especial
Pantalla Oberta

A Cineclub comencem el nou curs amb la motxilla carregada de bon cinema.
Molt carregada! Aquest és un dels cicles amb més programació de la història de
l’entitat: fins a 24 sessions amb pel·lícules de totes les èpoques, estils i orígens.

Feixas. Al novembre, un regal. Per a vosaltres, per a nosaltres i per a tothom
que ens vulgui acompanyar: Cineclub Vic. Orígens, el documental de Miquel
Pérez i Quim Crusellas sobre els primers 30 anys d’història de Cineclub Vic.

Per poder-ho encabir tot, començarem el cicle una setmana abans de
l’habitual. Obrirà el cicle de Cineclub Vic Nuestra hermana pequeña, nou
film de Kore-eda, un dels nostres directors de capçalera. L’acompanyaran
altres pel·lícules d’actualitat com l’extrema The Tribe, la terrorífica It
Follows i una cita cinèfila imprescindible: Hitchcock/Truffaut. Estarem molt
ben acompanyats i gaudirem d’un cicle farcit de col·laboracions durant els
dimarts: Rams (El valle de los carneros), amb la 6a Mostra de Cinema
Etnogràfic; 10 años y divorciada, amb el Festival Protesta; Laurence
Anyways, amb la UVic-UCC; i La Propera Pell, amb la mostra itinerant
Conegudes (també) a casa. I, j a dins de Filmoteca, Dies d’agost, amb la
cooperativa de mateix nom; Poesia, pel Dia Mundial de l’Alzheimer; i Elling,
en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. També recordarem a Michael
Cimino amb la projecció de la mítica i definitiva La Puerta del cielo.

El mes de novembre serà el més Visual de VICCC2016. Us presentarem Vic,
escenari i plató: dues cites per conèixer pel·lícules rodades a Vic: una en
dimarts, Noche de vino tinto; i una altra en dijous, Libertarias. Totes dues ben
presentades i contextualitzades. Com ha de ser. Encara hi haurà més sessions
de dijous: una Pantalla Oberta, Caminar amb el pare, de Jordi Lafon; i una cita
amb els Reis catòdics: Secrets from Another Place: Creating Twin Peaks.

Hem participat tot l’ any dels actes de VICCC2016, però durant els propers
mesos també en serem protagonistes. L’Espai ETC acollirà dos documentals
de la Col·lecció DocuVICCC: al setembre, la música de Grups, de Daniel

El Cineclub Xic es fa gran. Durant aquest cicle tenim sis propostes aptes per a
tots els públics però que també busquen un públic un xic més gran: la superheroica
Antboy, Una amistat inoblidable, les aventures d’Al sostre del món; una petita
joia que farà època, Son of Rambow; la genial Phantom Boy i, en el nostre afany
de rescatar antigues joies, portarem a l’Espai ETC la mítica Melody de 1971.
...I encara ens quedarà temps per fer un Julius! El Festival Julius més
especial de tots, dedicat a Vic. Comencem!
Cineclub Vic

Sessions de dimarts

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 22 h,
excepte la sessió de l’11 d’octubre (La Puerta del cielo), que començarà a les 21 h.
Aportació: 5 euros

Socis: gratuït

Carnet VicJove: 4 euros

Sessions gratuïtes: 8 de novembre. Noche de vino tinto
22 de novembre. Cineclub Vic. Orígens
13 de desembre. La Propera Pell

Sachi, Yoshino i Chika són tres germanes que viuen a Kamakura (Japó), a la
casa de la seva àvia. Un dia reben la notícia de la mort del seu pare, que les va
abandonar quan eren petites. Al funeral coneixen a la seva germanastra, la filla
que el seu pare va tenir tretze anys abans, i se l’emporten a la ciutat amb elles.
Un nou exemple de la poesia quotidiana de Hirokazu Kore-eda, que ens continua mostrant un cinema delicat i serè, hereu d’Ozu i Naruse. En el seu últim
film, guanyador del Premi del Públic al Festival de San Sebastián, ens presenta una història sobre conflictes generacionals, la convivència en una família i
l’etern dilema d’escollir entre la ciutat i el mar. Inspirada en el manga d’Akimi
Yoshida, Nuestra hermana pequeña és un nova radiografia dels sentiments,
amb un protagonisme absolut per a les dones, que transpira un optimisme i
una lluminositat únics.
Hirokazu Kore-eda

Nuestra hermana pequeña
Our Little Sister
Hirokazu Kore-eda Japó, 2015
Producció: GAGA / TV Man Union / Toho Company. Guió: Hirokazu Kore-eda.
Fotografia: Mikiya Takimoto. Música: Yôko Kanno. Durada: 128 min. Idioma:
japonès. Intèrprets: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho, Ryô

Kase, Ryôhei Suzuki, Lily Franky, Shin’ichi Tsutsumi, Jun Fubuki.

Va néixer el 1962 a Tòquio. Va dirigir nombrosos i premiats documentals fins que
va debutar en el llargmetratge amb Maboroshi no hikari (1995), guanyadora al
Festival de Venècia. Després vindrien After life (1998), Distance (2001), i Nadie
sabe (2004). Tots aquests films reflectien la seva personal visió de la vida moderna. Hana (2006) va suposar la seva primera pel·lícula d’època. Cineclub Vic ha
projectat totes les seves pel·lícules des de Still Walking (2008): Air Doll (2009),
Kiseki - Milagro (2010) i De tal padre, tal hijo (2013).

6 de setembre. 22 h

Sessió núm. 1.216

Atabalat desprès de mesos de treball, el director truca al seu germà per anar de
vacances a les terres del Ebre, però no aconsegueix desconnectar.
Inicialment plantejada al voltant de la figura de Ramon Barnils i la seva relació amb
la tradició anarquista de Catalunya, la pel·lícula va donar un tomb en ple rodatge i
es va transformar en una singular road-movie sense guió establert. Els dos germans
s’enfronten als problemes de la creació artística mentre realitat i ficció es barregen
en un trencaclosques que aplega les converses amb el periodista desaparegut i el
records familiars. El resultat és un estimulant exercici cinematogràfic que combina la
bellesa dels paisatges del sud de Catalunya amb la recerca personal.
March Recha

Dies d’agost
Marc Recha Catalunya, 2006
Producció: Benecé Produccions, Televisió de Catalunya, Irusoin. Guió:
Marc Recha. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Pau Recha, Borja De
Miguel, Fina La Ina. Muntatge: Sergio Díes. Durada: 93 min. Idioma:
català. Intèrprets: David Recha, Marc Recha, Mariona Ordóñez, Fina

Susín, Pere Subirana.

Nascut el 1970, va començar en el camp dels curtmetratges fins que l’any 1991 va
dirigir El cielo sube. El seu segon treball, del 1998, L’arbre de les cireres, va guanyar el premi de la crítica del Festival de cinema de Barcelona. La seguiren títols
com Pau i el seu germà (2001), Les mans buides (2003), Petit Indi (2009) i Un dia
perfecte per volar (2015).
Sessió programada en col·laboració amb la cooperativa de comunicació Dies
d’agost –que prèn el nom d’aquest film–, en el marc de la campanya de presentació del nou mitjá digital Setembre.

13 de setembre. 22 h #ArribaSetembre

Mija viu en una petita ciutat al costat del riu. És una dona excèntrica i curiosa que
gaudeix exhibint barrets i vestits de colors vius. Després d’assistir a uns cursos de
poesia, comença a descobrir la bellesa de les coses. Un esdeveniment inesperat
li farà veure que la vida, com la poesia, no sempre és tan bonica com es pensa.
Aquest drama sobre el pas del temps és també una metàfora sobre la vida moderna, sobre el cinema del passat i sobre el gènere literari de la poesia. La veterana actriu protagonista ofereix un personatge que farà parlar, el d’una dona
passional i emotiva que es veu sobtadament abocada a la demència. El lirisme
i la delicadesa amb què està ambientada i narrada la pel·lícula no eviten que els
personatges mostrin tot el seu dolor i patiment. Poesía és un film colpidor, però
també emotiu. Una obra imprescindible.
Lee Chang-dong

Poesía
Poetry
Lee Chang-dong Corea del Sud, 2010
Producció: Pine House Film. Guió: Chang-dong Lee. Fotografia: Hyun Seok
Kim. Departament de so: Seung-cheol Lee. Muntatge: Hyun Kim. Durada:
139 min. Idioma: coreà. Intèrprets: Nae-sang Ahn, Da-wit Lee, Hira Kim,

Jeong-hie Yun, Yong-taek Kim.

Va néixer a Daegu, Corea del Sud, l’any 1954. S’ha convertit en un dels directors
asiàtics més admirats. Va debutar en el cinema com a guionista i va dirigir el seu
primer film, Green Fish, el 1997. El seguirien Peppermint Candy (1999), Oasis
(2002) i l’aclamada Secret Sunshine (2007). Poesia és el seu últim treball.
Pel·lícula programada conjuntament amb l’Associació de Familiars i Malalts
d’Alzheimer d’Osona (AFMADO) dins dels actes del Dia Mundial de l’Alzheimer.

20 de setembre. 22 h

Dia Mundial de l’Alzheimer

El Gummi i el Kiddi són dos germans pastors que viuen a una zona remota d’Islàndia, cuidant les seves ovelles. Han estat premiats en diverses ocasions pels seus
preuats moltons, que provenen d’un antic llinatge. Encara que comparteixen la
terra i una forma de vida, fa més de 40 anys que no es parlen. Això cambiarà quan
es vegin obligats a superar les seves diferències per salvar el seu bé més preuat i
la seva forma de vida.
A Islàndia les ovelles eren (i encara ho són) animals gairebé sagrats i la nova pel·lícula del director Grímur Hákonarson els ret un homenatge únic. Aquesta història,
on els animals tenen més línies de diàleg que els humans protagonistes, suposa
un exercici únic i arriscat. Un film emotiu i irònic que ha suposat una de les grans
sorpreses de la temporada. L’excel·lent direcció converteix una història extremadament senzilla en un gran relat sobre l’existència i les relacions humanes.
Grímur Hákonarson

Rams (El valle de los carneros)
Grímur Hákonarson

Islàndia-Dinamarca-Noruega-Polonia, 2015
Producció: Aeroplan Film, Film Farms, Netop Films. Guió: Grímur
Hákonarson. Fotografia: Sturla Brandth Grøvlen. Música: Atli Örvarsson.
Muntatge: Kristján Loðmfjörð. Durada: 93 min. Idioma: islandès.
Intèrprets: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving.

Director i guionista nascut el 1977 a Islàndia. Després de rodar diversos curts, va
debutar amb el llarg Summerland (2010). El seu següent film és Rams, que ha estat
sleccionat al Festival de Cannes dins de la secció Un Certain Regard.
Sessió programada en col·laboració amb el Museu del Ter de Manlleu dins dels
actes de la 4a Mostra de Cinema Etnogràfic

27 de setembre. 22 h

Sessió núm. 1.217

Després de dos anys d’internament en una clínica psiquiàtrica, l’Elling ja està
preparat per tornar al món real. Juntament amb el seu company d’habitació, se’n
va a viure a Oslo, en un apartament tutelat pels serveis social noruecs.
Elling està basada en una novel·la del reconegut autor noruec Ingvar Ambjørnsen. Elling és un boig molt especial, enginyós, xerraire i una mica pedant, que
s’aïlla de la societat degut als temors irracionals que l’assetgen. Les peripècies que ha d’afrontar en la nova etapa de convivència i integració social estan
narrades en primera persona amb humor i tendresa, sense amagar un rerefons
dramàtic i evitant amb encert el tractament moralista.
Petter Næss

Elling
Petter Næss Noruega, 2001
Producció: Maipo Film. Guió: Axel Hellstenius i Larry Stuckey a partir de la
novel·la de Ingvar Ambjørnsen. Fotografia: Svein Krøvel. Música: Lars LilloStenberg. Muntatge: Inge-Lise Langfeldt. Durada: 89 min. Idioma: noruec.
Intèrprets: Per Christian Ellefsen, Sven Nordin, Marit Pia Jacobsen, Jørgen
Langhelle, Per Christensen, Hilde Olausson, Ola Otnes, Eli Anne Linnestad.

Nascut a Noruega el 1960, es va iniciar en teatre com a actor, escriptor i director.
L’any 1997 va ser nomenat director de l’Oslo New Theatre. Va debutar en el cinema
amb la comèdia negra Absolute Hangover (1999). La seva següent pel·licula fou
Elling (2001), que havia portat prèviament als escenaris. Tot un èxit de taquilla que
va ser nominat a l’Oscar. Amb títols posteriors com Bare Bea (2004) o Mozart and
The Whale (2005), s’ha consolidat com un autor de referència al seu país.
Sessió programada conjuntament amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona dins del programa d’actes amb motiu del Dia Mundial de la Salut
Mental (10 d’octubre).

4 d’octubre. 22 h

Dia Mundial de la Salut Mental

Irvine i Averill son dos amics que l’any 1870 es graduen a la universitat per formar part
de les classes dirigents dels país. Vint anys més tard es trobaran al comtat de Johnson
enmig de l’enfrontament entre els terratinents i els immigrants de l’Europa de l’Est.
L’èxit d’El caçador va permetre a Michael Cimino rodar un guió propi del 1971.
Una pel·lícula molt ambiciosa i costosa que va suposar un fracàs a taquilla, fins
al punt de portar a la ruïna a la productora United Artists. El públic no va poder
suportar la destrucció del mite del somni americà i la visió demolidora de la colonització de l’Oest amb un estat corrupte i la cavalleria com el braç repressor de les
classes oprimides. La pel·lícula comptava amb una versió de 325 minuts que mai
a les pantalles de cinema. Avui, però, és un film de culte que s’ha erigit com un
western excel·lent. Gaudirem d’una projecció única, amb una còpia en 35 mm de
216 minuts, raó per la qual començarem la sessió una hora abans.
Michael Cimino

La puerta del cielo
Heaven’s Gate
Michael Cimino EUA, 1980
Producció: Partisan Productions, UA. Guió: M. Cimino. Fotografia: Vilmos
Zsigmond. Música: David Mansfield. Muntatge: Lisa Fruchtman, Gerald
B. Greenberg, William. Durada: 216 min. Idioma: anglès. Intèrprets: Kris

Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Brad Dourif, Isabelle Huppert.

Va néixer a Nova York el 1939 i va començar al cinema com a guionista amb títols
com Naves misteriosas (1972) o Harry el fuerte (1973). Va debutar en la direcció
amb Un botí de 500.000 dòlars (1974) i amb El caçador (1978) va assolir un gran
èxit i dos Oscar. El fracàs d’aquesta Puerta del cielo el va marcar durant tota la
seva carrera. Només va filmar quatre films més: Manhattan Sur (1985), El siciliano
(1987), 37 horas desesperadas (1990) i Sunchaser (1996). Va morir el 2 de juliol
a Los Angeles.

11 d’octubre. 21 h

Homenatge Michael Cimino

Al Yemen, on no hi ha cap requisit d’edat per al matrimoni, la Nojoom és obligda
als 10 anys a casar-se amb un home de 30. La dot ofereix a la família una renta
petita i suposa una boca menys que alimentar. Un acord legítim i acceptable per a
tothom, excepte per la Nojoom.
La productora i directora de 10 años y divorciada, Khadija Al-Salami va ser obligada a casar-se quan era una nena. La pel·lícula es basa, en part, en la seva
experiència però sobretot beu de l’autobiografia de Nujood Ali, la primera dona
que va demanar el divorci al Yemen i que va donar a conèixer el seu cas al llibre
del mateix títol. Amb aquesta pel·lícula de ficció, la realitzadora vol denunciar la
situació real que viuen les dones i les nenes al seu país.
Khadija Al-Salami

10 años y divorciada
I Am Nojoom, Age 10 and Divorced
Khadija Al-Salami Yemen, 2014
Producció: Benji Films, Hoopoe Film. Guió: Khadija Al-Salami. Fotografia:
Victor Credi. Música: Thierry David. Muntatge: Alexis Lardilleux. Durada: 96
min. Idioma: àrab. Intèrprets: Reham Mohammed, Adnan Alkhader, Sawadi

Alkainai, Rana Mohammed, Ibrahim Alashmori, Munirah Alatas.

Nascuda el 1966 a Sana’a, Yemen, és la primera dona productora del seu país.
Als 16 anys, va rebre una beca per estudiar als Estats Units, el que li va permetre
sortir d’una situació familiar i social totalment opressiva. Ha produit documentals
i reportatges per a diversos canals de televisió a França i al Yemen. 10 años y
divorciada és el seu primer llarg de ficció. El 2013 va publicar una autobiografia:
The Tears of Sheba.
Sessió programada en col·laboració amb el Festival Protesta dins dels actes de la
4a edició del Festival (del 12 al 22 d’octubre ).

18 d’octubre. 22 h Sessió 1.218 | Festival Protesta

Laurence (Melvil Poupaud) és un professor que, en el seu 30è aniversari, anuncia
la seva intenció de convertir-se en dona. La decisió agafa a tothom per sorpresa,
especialment la seva parella (Suzanne Clement).
Ambientada als anys 90, la pel·lícula ens ofereix el retrat viu i dolorós de la transformació dels seus protagonistes. Perquè no és només Laurence qui canvia, també ho
fa la seva dona i la relació que mantenen. El jove director Xavier Dolan ens convida
a vatjar sota la seva particular visió del cinema amb una aposta formal atrevida que
dóna a la pel·lícula una aparença gairebé onírica.
Xavier Dolan

Nascut el 1989 al Quebec, és el nou i autoproclamat enfant terrible del cinema. Amb
20 anys va rebre els elogis de Cannes amb Yo maté a mi madre (2009), escrita,
dirigida i protagonitzada per ell mateix. Després arribarien Los amores imaginarios
(2010), Laurence Anyways, Tom à la Ferme (2013) i Mommy (2014).

Laurence Anyways
Xavier Dolan Canadà-França, 2012
Producció: Lyla Films, MK2 Productions. Guió: Xavier Dolan. Fotografia: Yves
Bélanger. Música: Noia. Muntatge: Xavier Dolan. Durada: 168 min. Idioma:
francès i anglès. Intèrprets: Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye,

Monia Chokri, Susan Almgren, Yves Jacques, Sophie Faucher.

Sessió organitzada en el marc del programa d’activitats transversals de la UVicUCC Altres mirades possibles: (Re)pensar des d’una perspectiva de gènere (octubre i novembre de 2016).
Presentació a càrrec de Gerard Coll-Planas, director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere.

25 d’octubre. 22 h
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Una noia i un noi (Serena Vergano i Enrique Irazoqui) es coneixen en un bar. Tots
dos tenen problemes sentimentals i decideixen compartir una ronda nocturna per
les tavernes de Barcelona, fugint de la solitud amb l’ajuda del vi.
Noche de vino tinto és l’obra més coneguda de José María Nunes, un cineasta i
agitador cultural irrepetible. El film va passar els filtres de la censura franquista i es
va exhibir en el circuit comercial. Les localitzacions es situen, principalment, en els
ambients nocturns d’aquella Barcelona desapareguda dels anys 60, i també (segons
els títols de crèdit) “en Vich y sus alrededores”. A nivell formal, l’autor és fidel al seu
esperit transgressor, en l’òrbita del cinema experimental.
José María Nunes

Noche de vino tinto
José María Nunes Catalunya, 1966
Producció: Filmscontacto. Guió: José María Nunes. Fotografia: Jaime Deu Casas. Muntatge: Juan Luis Oliver. Durada: 98 min. Idioma: castellà. Intèrprets:

Va néixer a Portugal el 1930. En el seu debut va escriure i dirigir Mañana (1957).
Decidit a seguir un camí propi, al marge de la comercialitat, el 1966 estrena Noche
de vino tinto. De la seva filmografia, lliure i radical, destaquem títols com Biotaxia
(1968), Sexperiencias (1968) o Iconockaut (1975). Va morir el 2010 a Barcelona.
Aquesta sessió forma part de Vic, escenari i plató, que recupera pel·lícules rodades
a Vic, dins de la programació de novembre de VICCC2016. Materials cedits per la Filmoteca de Catalunya. Amb el suport de l’Ajuntament de Vic, la Federació catalana de
cineclubs i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Rafael Arcos, Enrique Irazoqui, Anne Settimó, Serena Vergano.

8 de novembre. 22 h

Vic, escenari i plató

Per la Jay (Maika Monroe), de 19 anys, la tardor s’hauria de resumir en: escola,
nois i caps de setmana al llac. Però després de mantenir relacions sexuals per
primera vegada amb el seu xicot, comença a tenir horribles visions i la sensació
que algú la segueix.
It Follows s’ha convertit en una de les pel·lícules de terror més importants dels
últims anys. I ho ha aconseguit, paradoxalment, recuperant el tò i l’estètica caracterísitica del cinema de terror adolescent dels anys 70 i 80, amb Carpenter i
Craven com a referents més clars. Però gràcies al treball del seu director i guionista, el que pot semblar un remake de Malson a Elm Street esdevé una pel·lícula
única i molt moderna. D’una banda cal destacar la seva aposta audiovisual, amb
una fotografia molt cuidada i un sorprenent ús del so. D’altra banda, un guió tan
bàsic com eficaç, capaç de ficar la por al cos i mantenir la tensió durant tot el
metratge.

It Follows
David Robert Mitchell EUA, 2014
Producció: Northern Lights Films, Animal Kingdom, Two Flints. Guió:
David Robert Mitchell. Fotografia: Mike Gioulakis. Música: Rich Vreeland.
Muntatge: Julio Perez. Durada: 100 min. Idioma: anglès. Intèrprets:
Maika Monroe, Bailey Spry, Carollette Phillips, Loren Bass, Keir Gilchrist,
Lili Sepe, Olivia Luccardi.

David Robert Mitchell

Nascut el 1974 a Michigan. Després de graduar-se a la Universitat de Florida
roda el seu primer curt, Virgin (2002). Triga vuit anys a fer el salt al llargmetratge
amb El mito de la adolescencia (2010). Després de rebre bones crítiques i premis,
dirigeix el seu segon film, It Follows, que ha suposat un èxit de taquilla i un pas
triomfal per festivals com Cannes, Sitges o Gijón.

15 de novembre. 22 h

Sessió núm. 1.220

L’any 1958, la societat vigatana ha deixat enrere els anys mes durs de la postguerra.
El franquisme continua dominant amb força tots els ressorts socials, culturals i polítics
però comencen a aparèixer algunes esquerdes en l’arquitectura cultural del règim com
l’aparició de la revista Inquietud i la recuperació poètica en català. En aquest context,
la creació del Cine Club Vic serà un element rellevant cultural i socialment, primer, i
políticament, després.
Repàs dels 20 primers anys de Cineclub Vic. Des dels inicis, sota la tutela de l’església, passant pels anys de creixement en què durà a terme una tasca de substitució
política, fins la recuperació de la democràcia, quan reprendrà la seva funció estrictament cultural. Aquesta serà la causa de la crisi més important que ha amenaçat la
seva continuïtat.
Miquel Pérez és historiador de l’art i treballa en el camp audiovisual, des de la do-

Cineclub Vic. Orígens
Miquel Pérez i Quim Crusellas Catalunya, 2016
Producció: Ajuntament de Vic. Guió: Miquel Pérez i Quim Crusellas.
Fotografia: Lorda Crusellas. Muntatge: Quim Crusellas. Durada: 40 min.
Intervenen: Anicet Altés, Candi Espona, Àlex Genís, Miquel Codina, Lluís

Solà, Joaquim Capdevila, Joan Anguera, Andreu Roca, Josep Ylla-Català.

cència fins a la realització. Compta amb publicacions sobre història del cinema i
ha realitzat diversos documentals de cinema de muntanya. Quim Crusellas treballa com a realitzador audiovisual i és director del Festival Nits de cinema oriental de Vic. Col·labora en la creació de continguts per a diversos certàmens. Tots
dos han estat presidents i han format part de diverses juntes de Cineclub Vic.
Aquest documental forma part de la Col·lecció DocuVICCC. Sessió inclosa dins de
la programació de novembre de VICCC2016, amb el suport de l’Ajuntament de Vic.

22 novembre. 22 h

Sessió 1.221 | Col·leció DocuVICCC

Sergey és un adolescent sordmut que ingressa en un internat especial. Aviat
descobreix que a dins hi opera una xarxa organitzada que es dedica al robatori,
l’agressió i la prostitució. Haurà de lluitar per fer-se un lloc dins d’aquesta tribu.
The Tribe ha aixecat polseguera per la seva original i arriscada premissa: una pel·
lícula rodada amb actors sordmuts, no professionals, i utlitizant únicament el llenguatge de signes en ucraïnès. Sense subtítols, ni veu en off ni traduccions, l’objectiu del director és fer-nos viatjar a un món desconegut i perillós, on ens sentim
tan perduts com el seu protagonista. Però aquest no serà el tema de la pel·lícula,
sinó el context on es desenvolupa un thriller tens i colpidor. The Tribe no és una
pel·lícula que parli sobre persones sordmudes, sinó sobre persones desesperades. Una història sobre l’entrada a la vida adulta en un món cruel. Rodada en 34
plans seqüència i amb escenes realment colpidores, suposa una aposta radical i
única, d’una fisicitat extrema.

The Tribe
Myroslav Slaboshpytskiy Ucraïna, 2014
Producció: Ukrainian State Film Agency, Rinat Akhmetov’s Foundation. Guió:
Myroslav Slaboshpytskyi. Fotografia: Valentyn Vasyanovych. Muntatge:
Valentyn Vasyanovych. Durada: 130 min. Idioma: llengua de signes en
ucraïnès. Intèrprets: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy, Alexander

Dsiadevich, Yaroslav Biletskiy.

Myroslav Slaboshpytskiy

Kiev, 1974. Va estudiar direcció cinematogràfica al Kiev State Institute of Theatre
and Arts. Ha treballat en diversos estudis cinematogràfics de Kiev i Sant Petersburg. Ha dirigit els curts Diagnosis (2009), Deafness (2010) i Nuclear Waste (2012)
que han tingut un gran recorregut per festivals internacionals. The Tribe, el seu debut en el llargmetratge, va guanyar el premi de la Setmana de la Crítica de Cannes.

29 de novembre. 22 h

Sessió 1.222

Un adolescent desaparegut torna a casa després de vuit anys quan tothom el
donava per mort i es reincorpora a la vida familiar marcada pel misteri de la seva
desaparició. A poc a poc sorgirà el dubte de si realment es tracta del nen desaparegut o d’un impostor.
Guanyadora de quatre premis al Festival de Malaga, La propera pell es mou sense dificultat entre el thriller d’intriga i el drama familiar. El punt de partida del fill retrobat serveix per crear un magnífic relat al voltant dels enigmes del passat. Una
pel·lícula escrita i dirigida amb mà ferma i amb un grapat d’excel·lents intèrprets.

La propera pell
Isa Campo i Isaki Lacuesta Catalunya, 2016
Producció: Corte y Confección de Películas, La Termita Films, Sentido
Films. Guió: Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo. Fotografia: Diego
Dussuel. Música: Gerard Gil. Muntatge: Domi Parra. Durada: 103 min.
Idioma: català, castellà i francès. Intèrprets: Àlex Monner, Emma Suárez,

Sergi López, Bruno Todeschini, Igor Szpakowski.

La guionista Isa Campo i el realitzador Isaki Lacuesta formen un dels tàndems
més interessants del cinema català recent. A través de la seva productora Termita Films han impulsat diversos projectes tan propis com d’altres realitzadors.
Campo ha escrit els últims treballs de Lacuesta i també el documental Game
Over, d’Alba Sotorra. La propera pell és el seu primer treball com a directora.
Actualment treballen en un nou film: Entre dos aguas.
Programada conjuntament amb VicDones-SIAD Osona. Hi col·laboren la Diputació de Barcelona i la Fundació SGAE. Amb el suport a la difusió de l’Acadèmia del
Cinema Català. Aquesta pel·lícula forma part de la quarta edició de Conegudes
(també) a casa, el programa itinerant de la 24a Mostra Internacional de Films
de Dones de Barcelona.

13 de desembre. 22 h

Sessió núm. 1.223

Coincidint amb els 50 anys de la publicació d’El cine según Hitchcock, el llibre
que François Truffaut va dedicar a Alfred Hitchcock, el cineasta Kent Jones li fa
un sentit homenatge en aquest documental.
El llibre recollia unes extenses i sucoses entrevistes on els dos directors parlaven
extensament, pel·lícula per pel·lícula, de la prolífica filmografia hitchcockiana en
una obra imprescindible per als aficionats al cinema. Al documental, Kent Jones
rememora l’estudi a partir de les opinions de diferents directors actuals com
Martin Scorsese, David Fincher, Wes Anderson, Paul Schrader o Richard Linklater entre altres juntament amb imatges dels dos realitzadors i les converses
gravades. El resultat és una autèntica lliçó de cinema que servirà per rememorar
o descobrir, segons l’edat de l’espectador, una forma d’estimar el cinema
Kent Jones

Hitchcock/Truffaut
Kent Jones França-EUA, 2015
Producció: Arte France, Artline Films, Cohen Media Group. Guió: Kent Jones i
Serge Toubiana. Fotografia: Nick Bentgen, Daniel Cowen, Eric Gautier. Música:
Jeremiah Bornfield. Muntatge: Rachel Reichman. Durada: 79 min. Idioma: anglès,
francès, japonès. Intervenen: Mathieu Amalric (narrador), Alfred Hitchcock i

François Truffaut (arxiu). Wes Anderson, Olivier Assayas, Peter Bogdanovich.

Nascut el 1964 a Missouri, ha escrit llibres sobre crítica cinematogràfica i ha col·
laborat a la revista Film Comment. Ha dirigit per a televisió els documentals Lady
by the Sea: The Statue of Liberty (2004) i Val Lewton: El hombre en la sombra
(2007). Ha col·laborat amb Martin Scorsese en l’elaboració de l’estudi sobre el
cinema italià Mi viaje a Italia (2001) i ha dirigit Una carta a Elia (2010), documental
sobre Elia Kazan. Des del 2012 és director del festival de cinema de Nova York i
director artístic de la Fundació Internacional de Cine.

20 de desembre. 22 h Sessió núm. 1.224

Sessions de dijous

Pantalla Oberta | Sessió Especial
Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 21 h,
Servei de bar
Aportació: 3 euros
Sessions gratuïtes: 8 de setembre. Grups
17 de novembre. Libertarias

Partint de la idea que la música no necessita explicar cap història per emocionar, i
que simplement tocant tres acords ja pot arribar a qui l’escolta, aquest documental
es pren la mateixa llicència en l’estructura del seu muntatge: un conjunt d’imatges
i sons que, sense seguir cap ordre cronològic ni explicar cap història concreta,
pretén que l’espectador escolti, observi i gaudeixi del metratge.
Grups és un documental musical que vol ser un homenatge a les pel·lícules concert,
on és més important el que escoltem que el que hi veiem. Grups és un concert de
petites peces audiovisuals localitzades en llocs diversos de la Plana de Vic que
utilitza la tècnica del cine directe: està íntegrament rodat amb so directe. En alguns
casos, escoltem versions inèdites de grups de la nova escena musical catalana
com Núria Graham, La iaia, Nyandú, Oques grasses i Els Catarres, entre altres.
Daniel Feixas

GRUPS
Daniel Feixas Catalunya, 2016
Producció: Astronaut films. Guió: Daniel Feixas. Fotografia: Frederic
Comí. So: Angelo Vernuccio. Muntatge: Astron Rock. Durada: 50 min.
Idioma: català. Música: Els Catarres, La Iaia, Núria Graham, Nyandú,
Carla, Germà Aire, Oques Grasses, l’Hereu Escampa, Tremendamente,
Guillem Ramisa, Guillem Roma, Marta Roma.

Director, guionista i productor de pel·lícules, vídeos musicals i publicitat, i graduat en
Comunicació Audiovisual per la Universitat de Vic. Actualment es dedica a la realització d’espots i videoclips per a diverses marques, productores de publicitat i discogràfiques. Paral·lelament, prepara nous projectes personals de ficció i documental.
Aquest documental forma part de la Col·lecció DocuVICCC. Sessió inclosa dins de
la programació de setembre de VICCC2016, amb el suport de l’Ajuntament de Vic.

8 de setembre. 21 h

Col·leció Docu VICCC

Caminar amb el pare és un viatge que se situa en la tradició de caminar com a
pràctica estètica. Aquest acte és un repte estimulant i d’aprenentatge mutu entre
dues generacions representades per un pare i un fill. El film mostra la col·laboració i la complicitat sorgides dels interessos comuns en compartir una experiència
capaç de transformar-nos físicament i mentalment. Es tractava d’anar caminant de
Vic a Barcelona en companyia del meu pare, en Teo, de 73 anys, del 4 al 7 de juny
de 2014. Seguint senders i camins a l’oest de la carretera C17 vam fer un recorregut de nord a sud de 137 km en tres dies i mig, dormint al ras, i un dia en una pensió. Vam travessar paisatges naturals, urbanitzacions, polígons, carreteres, pobles
i ciutats, un recorregut fet d’espais i interludis canviants que acollien el nostre pas.
Jordi Lafon

Caminar amb el pare
Jordi Lafon Catalunya, 2015
Guió: Jordi Lafon. Fotografia: Jordi Lafon. Muntatge: Control Z. Disseny
Gràfic: Control Z. Durada: 70 min. Idioma: català. Hi intervenen: Teo Lafon

Nascut el 1967, és un artista visual llicenciat en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona. En els seus treballs proposa la participació i la col·laboració com a
vies d’intercanvi i aprenentatge compartint experiències com ara caminar com a
pràctica estètica, el dibuix, la fotografía i l’escriptura en projectes com: Caminants,
Els bastons d’Andrés, Relleus, Cercar l’escenari, Caminar amb el pare, Marges i
Fronteres, Deriva Mussol, Goula. Projecte d’art, joc i memòria, Encontre, Com una
Cadira i Criss-Crossing.
www.jordilafon.net

i Jordi Lafon.

6 d’octubre. 21 h

Pantalla Oberta

Aquest documental retrospectiu sobre la gestació de Twin Peaks es divideix en quatre
blocs: la primera part explica la gènesi del projecte i la creació del capítol pilot, una
peça que revolucionaria el format televisiu tal i com el coneixíem fins aleshores. La
segona part dissecciona la primera temporada, els seus secrets i l’èxit inmediat entre
un públic que buscava nova saba en el raquític panorama televisiu. En la tercera part
s’entrevisten Angelo Badalamenti i Julie Cruise, autors de la captivadora banda sonora
de la sèrie. La quarta part ens endinsa en la segona temporada, amb els problemes de
Frost i Lynch amb el canal ABC i com aquest enfronatment va afectar la continuació
de la sèrie. El film és un autèntic regal per als fans de Twin Peaks i respon a tot allò
que volíeu saber sobre la sèrie i no us atrevíeu a preguntar. Potser per por d’en Bob?
Charles de Lauzirika

Secrets from Another Place:
Creating Twin Peaks
Charles de Lauzirika EUA, 2007
Producció: CBS DVD, Lauzirika Motion Picture Company. Guió: Charles de
Lauzirika. Música: Angelo Badalamenti. Muntatge: David Crowther i Emily
Simon. Durada: 105 min. Idioma: anglès. Intervenen: Mark Frost, David J.

Latt, Johanna Ray, Shery Lee, Ray Wise, Kyle MacLachlan, Piper Laurie.

Artesà especialitzat únicament en la realització de documentals i making of d’alguns
films i sèries d’èxit. Premiat per la seva tasca periodística i alguna de les seves creacions animades, de Lauzirika, va trobar el seu lloc definitiu al món cobrint els rodatges
d’algunes produccions mítiques i realitzant llaminers reportatges i complements per a
la seva promoció o edicions en DVD i Blu-ray. Entre altres, és autor del documental
sobre Alien: The Beast Within; encarregat de la restauració de Blade Runner, i director
del macrodocumental sobre Gladiator: Strengh and Honor.
En col·laboració amb els Reis Catòdics dins de la programació de la 3a Audiència
Catòdica dedicada a Twin Peaks (5 de novembre, CCVIC Can Pau Raba).

3 de novembre. 21 h

3a Audiència Catòdica: Twin Peaks

Durant els primers dies de la guerra civil espanyola una monja que fuig del convent en
plena febrada anticlerical coneix un grup de dones anarquistes. Amb elles anirà al front
d’Aragó on compartirà la duresa de la guerra i la revolució social que propugnaven.
La realització de la pel·lícula suposà la culminació d’un projecte iniciat 20 anys enrere
per Vicente Aranda i José Luis Guarner. La pel·lícula combina la trajectòria d’un
petit grup de dones que lluitaven per canviar la societat amb la d’un país en plena
guerra civil on l’anècdota podia convertir-se en un símbol col·lectiu. Aranda creia
que aquesta era la seva obra més incompresa per la crítica. El film qüestiona figures
mitificades com Durruti o Federica Montseny i això li va provocar reaccions adverses.
El rodatge a Vic fou tot un esdeveniment.
Vicente Aranda

Libertarias
Vicente Aranda Espanya, 1996

Nascut a Barcelona el 1926. L’any 1964 debuta al cinema dirigint, juntament amb
Romà Gubern, Brillante Porvenir. Membre de l’anomenda Escola de Barcelona, enceta una prolífica filmografia combinant diferents gèneres cinematogràfics amb títols destacats com Fata Morgana, Fanny Pelopaja, El Lute o Amantes. Mor a Madrid el 2015.
La sessió forma part de Vic, escenari i plató, que recupera pel·lícules rodades a Vic,
dins de la programació de VICCC2016, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Vic.

Producció: Academy Pictures, Canal+ España, Era Films. Guió: Vicente
Aranda. Fotografia: José Luis Alcaine, Juan Amorós. Música: José Nieto.
Muntatge: Teresa Font. Durada: 125 min. Idioma: castellà. Intèrprets: Ana

Belén, Victoria Abril, Ariadna Gil, Loles León, Jorge Sanz, José Sancho.

17 de novembre. 21 h

Vic, escenari i plató

Festival Julius 2016
Vic, del 22 al 27 de novembre de 2016
Tema obligatori Julius 2016: VIC
Termini presentació de curts: 2 d’octubre de 2016
Premis Julius 2016:
- Gran Premi Julius Ciutat de Vic al millor curtmetratge, dotat amb 2.000€
- Premi BisB al segon millor curtmetratge, dotat amb 1.000€
- Premi Orson Welles per la qualitat tècnica, dotat amb 500€
- Premi Jaume Esteve a la millor interpretació, dotat amb 500€
- Premi del públic Pitet de Baba,dotat amb 300€
- Premi Miquel Porter i Moix dels cineclubs catalans, dotat amb 300€
- Premi Sert o no Sert al millor cartell, dotat amb 300€
- Premi Jove al millor curt de realitzadors de fins a 25 anys, dotat amb 300€

Bases i inscripció de curts a www.festivaljulius.com

Sessions de diumenge
Sessions de cinema infantil
Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 17h
Aportació: 3 euros (fins a 3 anys, accés gratuït)
Abonament familiar: 30 € (famílies de 3 a 5 membres)
Totes les pel·lícules són doblades o subtitulades en català
Cineclub Vic afegeix una recomanació d’edat per a cada pel·lícula. És un criteri de l’entitat, però tots els films programats són aptes per a tots els públics.

Antboy

Una amistat inoblidable

Ask Hasselbalch. Dinamarca, 2013

Luc Jacquet. França, 2007

En plena invasió de pel·lícules de superherois per a adults, us presentem
la imaginativa i divertida resposta infantil. Antboy (el nen formiga) està basada ens els populars llibres infantils de Kenneth Bøgh Andersen, on un
nen de 12 anys es converteix en superheroi després que el pessigui una
formiga. Amb un to paròdic i amb un bon disseny de producció, el film va
ser un èxit a mig món i se’n va fer una segona part. 77 min.

Una nena troba una guineu mentre passeja amb la seva bicicleta pel
bosc. Entre les dues neixerà una forta amistat i l’una mostrarà el seu
món a l’altra intentant trencar les barreres entre el món dels humans i el
dels animals. L’experiència documentalista de Luc Jacquet, autor de la
magistral El viatge de l’emperador, marca la narrativa de la seva primera
pel·lícula de ficció, una bonica faula sobre l’amistat i el respecte per la
natura. 92 min.

Recomanada a partir de 6 anys

Per a tots els públics

Diumenge, 2 d’octubre. 17h

Diumenge, 16 d’octubre. 17h Petit Protesta

Al sostre del món

Son of Rambow

Rémi Chayé. França-Dinamarca, 2015

Garth Jennings. Regne Unit, 2007

1882. La Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre
fascinada per la vida aventurera del seu avi, Olukin, que no ha tornat de
la seva darrera expedició a la conquesta del Pol Nord. Sasha decideix
seguir la pista del seu avi. Al sostre del món està protagonitzada per una
noia forta i intrèpida, que farà front a les inclemències del temps i a la
seva família per demostrar que les convencions hi són per trencar-les. Un
film ideal per als amants del cinema d’aventures. 81 min.

Som als anys 80. La pel·lícula Rambo triomfa als cinemes i un grup de
nens anglesos decideixen recrear les aventures bèl·liques de Sylvester
Stallone filmant la seva pròpia versió casolana. Aquest rodatge es convertirà en una aventura que accentuarà l’amistat entre els nens, reinvindicant
la necessitat de llibertat, imaginació i descobriment com a bases per a una
educació sana. Jennings ens regala un al·legat antibèl·lic brillant i cinèfil,
amb elements que recorden el primer cinema de Tim Burton. 96 min.

Per a tots els públics

Recomanada a partir de 8 anys

Diumenge, 6 de novembre. 17h

Diumenge, 20 de novembre. 17h

Phantom Boy

Melody

Alain Gagnol i Jean-Loup Felicioli. França, 2015

Waris Hussein. Regne Unit, 1971

L’Àlex, un inspector de policia que va al darrere d’un misteriós gàngster desfigurat, és ferit i queda immobilitzat a l’hospital. Allà fa amistat
amb Léo, un noi d’onze anys que té l’habilitat de sortir del seu cos i volar. A Phantom Boy, els autors d’Un gat a París s’inspiren en els còmics
nord-americans dels anys 60 i utilitzen les eines digitals per procesar una
base d’animació tradicional. 84 min.

Després de recuperar la versió txeca de La Ventafocs en el cicle passat,
Cineclub torna a oferir una sessió de Filmoteca per a nens amb un clàssic
com Melody, una pel·lícula sobre l’amor d’infantesa. Els adults només
tenen papers secundaris en aquest Bonnie and Clyde innocent i naïf. Protagonitzada pels populars actors infantils Jack Wild, Mark Lester i Tracy
Hyde. La banda sonora del film és obra dels Bee Gees, amb cançons tan
mítiques com Melody Fair. 103 min.

Recomanada a partir de 6 anys

Recomanada a partir de 8 anys

Diumenge, 4 de desembre. 17h

Diumenge, 18 de desembre. 17h

Imports i sessions

Sessions de dimarts
Socis: entrada gratuïta. Preu títol: 50 euros anuals
Aportació sessió (socis per un dia): 5 euros
Descomptes 20%:
· Jubilats
· Carnet Orfeó Vigatà
· Carnet VicJove
· Carnet d’estudiant

Sessions de dijous i diumenge
Aportació sessió: 3 euros
Abonament familiar sessions de diumenge: 30 euros

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC (Passeig Generalitat, 46 · Vic).

BUTLLETA: ALTA SOCI
Apartat de Correus núm. 91
08500 VIC
info@cineclubvic.com
www.cineclubvic.com
Omplir la butlleta i enviar-la a:
Cineclub Vic
Ap. Correus 91 / 08500 Vic




.



Podeu entregar-la abans de cada
Enviar la butlleta amb totes les
sessió a l’Espai ETC (Passeig de la
dades a l’adreça:
Generalitat, 46 de Vic).
Cine Club Vic
Ap. Correus nº 91 / 08500 VIC
La renovació anual del títol de soci
serà automàtica sempre que no es
Podeu entregar-la abans de cada
comuniqui el contrari.
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socis tenen
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POBLACIÓ ...................................................................................................................................................................................................................

TEL / MÒBIL......................................................................................................... E-MAIL ..........................................................................................................................................................................................
He decidit inscriure’m com a soci d’aquesta entitat, i vull domiciliar el pagament de les quotes
25,00 €
semestrals de 20,00
€ al compte bancari que indico a continuació:
Codi
país

E S

Codi
Iban

Entitat

Oficina

Núm. compte corrent complet
D.C.B.
Núm. de compte

Signatura del Soci

Data:.....................................................................................................................................................................
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer
Socis Cineclub Vic del qual és titular l’entitat de Cineclub Vic i que està registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades seran
utilitzades únicament per a la gestió administrativa i per a l’enviament de informacions relacionades amb l’Entitat. Com a titular de les dades podreu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant un escrit a Cineclub Vic: Ap. Correus 91 de Vic o
Espai ETC (Passeig de la Generalitat, 46 de Vic).

Espai de Teatre i Cinema ETC (Passeig Generalitat, 46 · Vic)
Textos: Quim Crusellas, Toni Carmona, Joan Puigdollers, Sergi Calle. Correcció: Miquel Tuneu. Producció: Sergi Calle. Maquetació: Xevi Domínguez i Sergi Calle. Impremta: Mater.

