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Deixem enrere el 2016 i posem en marxa un 2017 que esperem que arribi
acompanyat de bon cinema des del primer dia. Després de l’intens període
marcat per la potència local de Vic i la seva capitalitat de la cultura catalana,
Cineclub Vic s’endinsa ara en territori internacional. El primer cicle de
l’any és un viatge de tres mesos a través de diversos països, filmografies,
estils i sensibilitats. D’Islàndia fins a Egipte, passant pel Regne Unit, França,
Catalunya, Itàlia, Corea, Japó, les Amèriques (la del sud i la del nord),
Noruega... Ens hi acompanyaran un grapat de directors i directores. Alguns
totalment consagrats i d’altres que tot just descobrim. Pareu atenció, que us
presentem les 18 parades: 12 sessions de dimarts, amb novetats de Cineclub
i clàssics de Filmoteca; i 6 de diumenge, amb el millor cinema familiar de
qualitat.
Primer, els dimarts. Les sessions de Cineclub Vic comencen amb Corazón
Gigante, un nou exemple de cinema nòrdic que tants bons moments ens
dóna últimament. Durant aquest cicle veurem dos films inèdits a les sales
comercials: la preestrena de Lo chiamavano Jeeg Robot, una pel·lícula
radicalment diferent que podreu veure abans que en cap altre lloc, i La tierra
y la sombra, film colombià guanyador del guardó a la Millor òpera prima
a Cannes. El primer trimestre sempre és un cicle marcat per la presència
femenina. Les dones són les protagonistes de la vitalista La estación de las

mujeres, la reivindicativa La niña del gancho i la sensual La doncella (The
Handmaiden). I tampoc hi faltarà la presència masculina: coneixerem en Farraj,
protagonista de Yo soy el pueblo, sobre la revolució social a Egipte, i a Iggy
Pop i la resta de Stooges a Gimme Danger, el documental de Jim Jarmusch.
A les sessions de Filmoteca, molts aniversaris: celebrem els 25 de Teniente
corrupto, d’Abel Ferrara; Els 40 de Encontres a la tercera fase, tema del
Festival Julius d’aquest any; els 50 de El baile de los vampiros, de Polanski, i
els 100 de Kirk Douglas que celebrarem recuperant Retorno al pasado.
El Cineclub Xic segueix imparable, i les tardes de diumenge s’omplen de
bon cinema cada quinze dies. Començarem recuperant un clàssic com ès
Grand Prix a la muntanya dels invents. Després vindran Monster Hunt,
l’èxit del Festival Nits; L’extraordinari viatge de T.S. Spivet, de Jean-Pierre
Jeunet; l’encisadora Molly Monster i la versió fílmica de One Piece. Quan
acabi el març acomiadarem el Xic fins el setembre i ho farem com cal:
amb El chico, de Chaplin, i amb una exposició experimental de màquines
cinematogràfiques antigues a l’ETC.

Cineclub Vic

Sessions de dimarts

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 22 h,
Aportació: 5 euros Socis: gratuït
Servei de bar

Carnet VicJove: 4 euros

Als seus 40 anys, Fúsi (Gunnar Jónsson) no té cap intenció de créixer. És feliç
amb la seva vida rutinària centrada en la seva feina a l’aeroport, el menjar i les
maquetes de combats de la Segona Guerra Mundial. Però aquesta plàcida vida
canviarà quan entrin a la seva vida una nena i una dona extrovertida.
Corazón gigante és un nou exemple del cinema islandès que últimament arriba a
Cineclub i que tant ens agrada. De nou ens trobem amb uns personatges d’allò
més peculiars i amb un estil que oscil·la entre el drama glacial i la comèdia surrealista. Una gran cinta com gran és el seu protagonista: el comediant Gunnar
Jónnson, en un paper escrit expressament per a ell. La quarta pel·lícula del director Dagur Kári podria ser una comèdia romàntica o un drama social comú, però
aconsegueix transmetre la bondat i la humanitat dels seus personatges sense
subratllar-ne el missatge ni alliçonar el públic.
Dagur Kári

Corazón gigante
Fúsi
Dagur Kári Islàndia-Dinamarca, 2015
Producció: Blueeyes Productions, Nimbus Film Productions. Guió: Dagur Kári.
Fotografia: Rasmus Videbæk. Música: Dagur Kári i Karsten Fundal. Muntatge:
Olivier Bugge Coutté i Andri Steinn. Durada: 1 h 34 min. Idioma: islandès.
Intèrprets: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson.

Director islandès nascut el 1973. El seu curt Lost Weekend, un projecte de fi
de carrera, va aconseguir una gran popularitat i una dotzena de premis. El seu
primer llarg va ser Nói albinói (2003), a la qual seguiren Voksne mennesker (2005)
i Un buen corazón (2009), estrenada a les nostres sales. Corazón gigante és la
seva última pel·lícula, guanyadora de diversos premis i que ha tingut un gran
recorregut pel circuit de festivals abans d’estrenar-se en sales comercials.

10 de gener. 22 h

Sessió núm. 1.225

Un convicte que fuig de la policia cau al riu i entra en contacte amb uns residus
tòxics. Al matí següent es desperta diferent, la seva força s’ha multiplicat. Però
lluny de fer el mateix que els superherois de les historietes més convencionals,
ell decideix utilitzar aquest poder per tirar endavant una brillant carrera criminal.
Cineclub Vic us ofereix la preestrena d’una de les sorpreses de l’any, guanyadora
de set premis David di Donatello del cinema italià. El director, Gabriele Mainetti,
batejat com “el nou Tarantino”, trenca esquemes amb una barreja de drama social,
comèdia absurda, cinema negre, amor i ciència-ficció. Aquest homenatge al manga Jeeg Robot de Gô Nagai, del qual agafa alguna referència temàtica, és profundament italià però utilitza un llenguatge universal i dibuixa, amb ironia i reflexió, la
desorientació que viu el país.
Gabriele Mainetti

Lo chiamavano Jeeg Robot
Gabriele Mainetti Itàlia, 2015
Producció: Goon Films, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Guió: Nicola Guaglianone, Menotti. Fotografia: Michele
D’Attanasio. Música: Michele Braga, Gabriele Mainetti. Muntatge: Andrea
Maguolo, Federico Conforti. Durada: 1 h 52 min. Idioma: italià. Intèrprets:

Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi.

Aquest jove director, productor, compositor i actor de teatre, televisió i cinema, va
néixer a Roma el 1976. Va estudiar història i crítica de cinema i va culminar la seva
formació a la Tisch School of the Arts Director. La seva obsessió per renovar el
cinema negre i mirar més enllà de les complaents convencions del cinema contemporani el va portar a crear Lo chiamavano Jeeg Robot, un homenatge a la cultura
popular que ha batut rècords de recaptació i permanència als cinemes italians.
Amb la col·laboració del Festival Nits de cinema oriental de Vic.

17 de gener. 22 h Sessió 1.226 | Per estrenar

En un petit poble de l’Índia, Ravu, una dona vídua, negocia el casament del seu
fill Gulab amb una jove adolescent. Juntament amb dues amigues tractarà de
lluitar contra una societat patriarcal que maltracta sistemàticament les dones.
La tercera pel·lícula de Lena Yadav és un al·legat contra la situació de la dona
a l’Índia. A partir de l’amistat de les seves protagonistes ens presenta una visió
demolidora d’una societat on les dones ha de suportar tota mena de vexacions.
Això serveix per oferir un reflex d’una societat tancada en si mateixa que lluita i
rebutja qualsevol intent de millora o modificació de les velles tradicions arrelada
en un masclisme ferotge. Només la fortalesa de les protagonistes per oposar-s’hi
esdevé una escletxa de llum entre tanta foscor.
Leena Yadav

La estación de las mujeres
Parched
Leena Yadav Índia-Regne Unit- EUA, 2015
Producció: Airan Consultants, Ashlee Films. Guió: Supratik Sen i Leena Yadav.
Fotografia: Russell Carpenter. Música: Hitesh Sonik. Muntatge: Kevin Tent.
Durada: 1 h 56 min. Idioma: hindi i anglès. Intèrprets: Tannishtha Chatterjee,

Radhika Apte, Lehar Khan, Priyanka Khan, Dinesh Pradhan, Farrukh Jaffar.

Neix el 6 de gener de 1971 a Madha Pradesh, Índia. Va introduir-se en el món del
cinema fent tasques de muntatge i treballant en publicitat i a la televisió. Va fundar amb Nikhil Kapoor una productora de televisió que, durant 12 anys, li va permetre combinar la direcció i la producció, aconseguint destacar amb treballs de
ficció i de no-ficció. El 2005 debuta al cinema amb amb Shabd a la qual seguiria
Teen Patti (2010). La estación de las mujeres és el seu tercer film i el que ha tingut més difusió pel fet de tractar-se d’una coproducció anglo-americana-hindú.

24 de gener. 22 h Sessió núm. 1.227

Jeff Bailey (Robert Mitchum) és el propietari d’un garatge en un petit poble i està a
punt de casar-se. En una trobada inesperada, un vell conegut li diu que Whit Sterling (Kirk Douglas) vol parlar amb ell. Això farà que el seu passat surti a la llum.
Realitzada l’any 1947, Retorno al pasado està considerada per la revista Time
com una de les 100 millors pel·lícules de la història del cinema. El director Jacques Tourneur ens ofereix una obra mestra del cinema negre combinant tots els
elements clàssics del gènere. Jane Greer construeix una de les femmes fatales
més memorables del cinema. La seva capacitat d’atracció sexual li permet manipular a tort i a dret els homes fins a provocar el drama. La pel·lícula esdevé una
lliçó de cinema de principi a fi començant per un guió modèlic, una excel·lent
fotografia en blanc i negre i unes grans interpretacions de Robert Mitchum i Kirk
Douglas. Recuperem un dels primers papers de l’actor en el seu centenari.
Jacques Tourneur

Retorno al pasado
Out of the Past
Jacques Tourneur EUA, 1947
Producció: RKO Radio Picture. Guió: Daniel Mainwaring, a partir de la seva
propa novel·la. Fotografia: Nicholas Musuraca. Música: Roy Webb. Muntatge:
Samuel E. Beetley. Durada: 1 h 37 min. Idioma: anglès. Intèrprets: Robert

Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Richard Webb.

Va néixer a París el 12 de novembre de 1904. El 1931 debuta en la direcció a
França amb Tout ça ne vaut pas l’amour a la qual segueixen tres films més. Torna
a Hollywood on fa una vintena de curts fins que, el 1939, torna als llargs amb una
filmografia amb títols tan destacats com La mujer pantera (1942), Yo anduve con
un zombie (1943), Berlin Express (1948), El Halcón y la flecha (1950) i La noche
del demonio (1957). Va morir a Bergerac, França, el 22 de desembre de 1977.

31 de gener. 22 h Centenari Kirk Douglas

El rock’n’roll potent i agressiu de The Stooges, amb la veu estripada d’Iggy Pop,
va esclatar com una bomba en el paisatge musical dels anys 60, marcat per la
rebel·lió juvenil de l’anomenada contracultura nord-americana.
Jim Jarmusch utilitza el format documental per narrar l’epopeia d’una banda lle-

gendària i el seu líder carismàtic. L’any 1967 va aparèixer a Ann Arbor (Michigan)
un grup de rock cru i primitiu, fundat per James N. Osterberg, que triomfarà amb
el nom artístic d’Iggy Pop. A partir d’una mescla de rock, blues i free jazz, aquells
nois d’actitud ferotge i transgressora van posar els fonaments del hard rock i del
punk. El director ha reunit un gran mosaic d’imatges d’arxiu que il·lustren el ritme
frenètic de la música, gràcies a un muntatge vertiginós.
Jim Jarmusch

Gimme Danger. La historia de
The Stooges
Jim Jarmusch EUA, 2016
Producció: Low Mind Films, New Element Media. Guió: Jim Jarmusch.
Muntatge: Affonso Gonçalves i Adam Kurnitz. Animacions: James Kerr.
Departament musical: Adam Kurnitz, Ilyse Wolfe Tretter Durada: 1 h 48 min.
Idioma: anglès. Intervenen: Iggy Pop, Ron Asheton, Mike Watt, Scott Asheton.

Nascut a Ohio l’any 1953. Un cop acabada la carrera de Literatura, es va inscriure
al Departament de Cinema de la Universitat de Nova York, on va treballar d’assistent de Nicholas Ray. El 1980 presenta Vacaciones permanentes, una mostra
interessant de cinema independent. Després estrena Extraños en el paraíso (1984),
que precedeix el seu treball més reeixit: Bajo el peso de la ley (1986). Altres títols
remarcables són Dead Man (1995), Ghost Dog (1999), Flores rotas (2005) i Sólo los
amantes sobreviven (2013) El seu interès per la música l’ha dut a rodar un documental sobre Neil Young, Year of the Horse (1997), i aquest Gimme Danger (2016).

7 de febrer. 22 h Sessió núm. 1.228

El professor Abronsius (Jack MacGowran) i el seu ajudant Alfred (Roman Polanski)
viatgen a un petit poble de Transilvania on sospiten que hi ha vampirs. S’allotgen a
un hostal i, ben aviat, les seves sospites es confirmaran.
Desprès de l’èxit de Repulsión, Roman Polanski va fer el salt a Hollywood amb
aquesta comèdia en un moment en què els vampirs tornaven a gaudir del favor del
públic. Va ser la seva primera pel·lícula en color i va comptar amb molts mitjans però
la seva acollida va resultar desigual. Als Estats Units va fracassar comercialment
degut a la manipulació del productor Martin Ransohoff, que va eliminar 15 minuts del
film. En canvi a Europa, la versió del director va ser tot un èxit. 50 anys després, la
pel·lícula s’ha convertit en tot un clàssic.
Roman Polanski

El baile de los vampiros
Dance of the Vampires
Roman Polanski EUA-Regne Unit, 1967
Producció: Cadre Films, Filmways Pictures. Guió: Gérard Brach i Roman
Polanski. Fotografia: Douglas Slocombe. Música: Krzysztof Komeda.
Muntatge: Alastair McIntyre. Durada: 1 h 48 min. Idioma: anglès. Intèrprets:

Jack MacGowran, Roman Polanski, Alfie Bass, Sharon Tate, Jessie Robins.

Va néixer a París l’any 1933, fill d’una família jueva amb arrels poloneses. La mare va
morir en un camp de concentració, el pare va sobreviure i ell va escapar del gueto i
fou acollit per diferents famílies. Debutà com a director el 1962 amb El cuchillo en el
agua, film que li proporcionà molt prestigi i li va permetre rodar a Anglaterra Repulsión (1965) i Cul-de-sac (1966). El salt a Hollywood el feu amb El baile de los vampiros a la qual seguiren títols com La semilla del diablo (1968) i Chinatown (1974). A
la seva filmografia destaquen títols com El quimérico inquilino (1976), Tess (1979) i El
pianista, amb la qual va guanyar l’Oscar al millor director l’any 2002.

14 de febrer. 22 h 50 aniversari

Alfonso és un vell camperol que torna a la casa que va abandonar fa 17 anys.
En arribar, descobreix que tot allò que alguna vegada va conèixer ja no existeix.
La seva arribada desperta velles passions i odis perquè la seva família va deixar
d’esperar-lo fa molt de temps
Rodada al Valle de Cauca amb actors de la zona, trasllada l’espectador a un univers rural i antic, on la terra, encara, forma part de la societat. La tierra y la sombra
va aconseguir la Càmera d’or, el premi a millor òpera prima, al festival de Cannes
de 2015. Això li va donar a aquesta cinta, de modesta factura, una empenta important que li va permetre estrenar-se a diversos països sud-americans. Al nostre
país, la pel·lícula ha passat pel Festival de San Sebastián, però no s’ha estrenat
comercialment.
César Augusto Acevedo

La tierra y la sombra
César Augusto Acevedo Colòmbia-França, 2015
Producció: Burning Blue, Ciné-Sud Promotion, Preta Portê Filmes. Guió:
César Augusto Acevedo. Fotografia: Mateo Guzmán. Muntatge: Miguel
Schverdfinger. Durada: 1 h 37 min. Idioma: castellà. Intèrprets: Haimer

Leal, Hilda Ruiz, Edison Raigosa, Marleyda Soto, José Felipe Cárdenas.

Colòmbia, 1984. Després de realitzar dos curts, va escriure la pel·lícula Los Hongos, guanyadora del Premi especial del jurat al festival de Rotterdam. La tierra y
la sombra és la seva òpera prima, un treball marcadament autobiogràficque li ha
requerit deu anys de feina.
Pel·lícula programada en col·laboració amb International Action For Peace (IAP) dins
del projecte Receptes de Pau. Comptarà amb la presència de Julio Lamaña, Laura
Rodríguez i Ona Orra, Acompanyants Internacionals a Colòmbia, membres de IAP.

21 de febrer. 22 h Sessió 1.229 | Receptes de pau

Una sèrie de successos estranys tenen lloc a diversos punts del planeta. Aviat es
descobrirà que tots aquests esdeveniments tenen com a nexe comú la presència
d’extraterrestres.
Desprès de l’espectacular èxit de Tiburón la productora Columbia no va dubtar
a proporcionar a Steven Spielberg tots els mitjans que demanava per a l’obra
següent: un guió original sobre l’arribada a la terra dels extraterrestres. El film fou
un èxit de crítica i públic i guanyà l’Oscar a la millor fotografia. El tractament de
la invasió alienígena s’allunya força dels tòpics del cinema de ciència-ficció de
l’època i està enfocat des d’un punt de vista molt científic. Amb el pas dels anys
el film s’ha convertit en tot un clàssic i un referent per a futurs cineastes.
Steven Spielberg

Encontres a la tercera fase
Close Encounters of the Third Kind
Steven Spielberg EUA, 1977
Producció: Columbia Pictures Corporation. Guió: Steven Spielberg.
Fotografia: Vilmos Zsigmond. Música: John Williams. Muntatge: Michael
Kahn. Durada: 2 h 17 min. Idioma: anglès. Intèrprets: Richard Dreyfuss,

François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban, Cary Guffey.

Nascut a Cincinnati, el1946. El telefilm Duel (1972) va ser l’inici d’una espectacular filmografia amb títols de gran èxit com Tiburón (1975), E.T. (1982), la saga
Indiana Jones o Parc juràssic (1993) combinats amb d’altres força mal rebuts però
d’indubtable interès com Munich (2005). Ha guanyat dos Oscar per La llista de
Schindler (1993) i Salvar al Soldado Ryan (1998).
Publicació de les bases del Concurs de curtmetratges Julius 2017, dedicat a
aquesta pel·lícula en el seu 40 aniversari.

28 de febrer. 22 h Festival Julius | 40 aniversari

L’Encarna està a punt de celebrar el seu 99 aniversari. I cada nit somnia que juga a
bàsquet com el 1931, quan la van batejar com La niña del gancho. Com fa 70 anys,
cada dia llegeix el diari, guarda les notícies sobre esport femení i les plastifica per al
seu arxiu personal. Com que ningú no recorda les pioneres del bàsquet, ho fa ella.
Encarna Hernández, La niña del gancho, és història viva de l’esport. Una pionera
del bàsquet femení que, als anys 30, va desafiar tots els cànons i va lluitar pels
drets de la dona a través de l’esport. No obstant això, la seva figura és pràcticament desconeguda després que es retirés per cuidar la seva família. Aquest
documental fa justícia desenterrant una figura imprescindible.
Raquel Barrera

La niña del gancho
Raquel Barrera Catalunya, 2016
Producció: Ochichornia. Guió: Raquel Barrera, Sara Barrera, Anna-Priscila Magriñà. Imatge i edició: Raquel Barrera. Música: Georgina Chilavert.
Durada: 1 h 10 min. Idioma: castellà i català.

Va estudiar Comunicació Audiovisual i Direcció Cinematogràfica. El 2006 va presentar el seu primer llargmetratge documental, Camino a Bollywood. A continuació va
rodar El Nil i els Camells i Viñetas Palestinas. El seu curt La segunda primera cita
ha viatjat per festivals de tot el món, guanyant el premi del públic del festival Queer
Bites a Chicago. La niña del gancho és el seu últim documental. Treballa com a
realitzadora freelance per a diveres productores i agències, que combina amb varis
projectes personals amb la productora Ochicornia.
Amb la col·laboració del Col·lectiu feminista Adona’t. La sessió comptarà amb
la presència de la directora, Raquel Barrera.

7 de març. 22 h S. núm. 1.230 | Dia de la dona

Harvey Keitel interpreta a un oficial de policia de Nova York enganxat al joc i a
les drogues, que abusa impunement de l’autoritat. Mentre investiga el cas de
violació d’una monja jove, intentarà reconduir la seva vida.

Un thriller colpidor i polèmic que ens endinsa en el submón criminal, de la mà d’un
agent de la llei que ha caigut en el mateix infern que teòricament havia de combatre. Abel Ferrara dirigeix aquest relat amb un ritme trepidant, sense estalviar
escenes escabroses que subratllen la degradació del protagonista. La pel·lícula
ens revela, amb un estil rude i directe, que en fer-se fosc la llei i la delinqüència
corren de bracet pels ambients més sòrdids de la gran ciutat. Despullant-se en
cos i ànima, Keitel fa un exercici impressionant d’identificació amb un policia de
moral contradictòria, angoixat per un sentiment de culpa que l’empeny a cercar in
extremis la redempció personal al caire de l’abisme.
Abel Ferrara

Teniente corrupto
Bad Lieutenant
Abel Ferrara EUA, 1992
Producció: Bad Lt. Productions. Guió: Zoë Lund i Abel Ferrara. Fotografia:
Ken Kelsch. Música: Joe Delia. Muntatge: Anthony Redman. Durada: 1
h 36min. Idioma: anglès. Intèrprets: Harvey Keitel, Victor Argo, Paul

Calderon, Leonard L. Thomas, Frankie Thorn, Victoria Bastel.

Guionista i director nascut al barri del Bronx de Nova York, l’any 1951. De molt
jove va començar a dirigir films en format de Super 8, uns curts que li servirien
de base per la seva primera pel·lícula, The Driller Killer (1979). Tot seguit estrena
Angel de venganza (1981). A principis dels 90 és l’època més fèrtil i interessant de
l’autor. Arrenca amb King of New York (1990) i la segueix Teniente corrupto (1992).
The Funeral (1996) clou aquesta etapa. Pel seu retrat cru i violent dels ambients
criminals, Ferrara es mereix un lloc destacat en el gènere del cinema negre.

14 de març. 22 h 25 aniversari

Corea del Sud, 1930. Durant la colonització japonesa, Sookee, filla d’una família molt
humil, és contractada per treballar de criada d’una rica dona japonesa que va perdre
els seus pares quan era petita i que li van llegar una gran fortuna. Lady Hideko, que viu
reclosa en una gran mansió i sotmesa a la tirania del seu oncle Kouzuki, coneixerà un
peculiar compte, un home que no és aigua clara i que encetarà un triangle de seducció
i perversió amb l’hereva i la donzella.
Inspirada en la novel·la Fingersmith de Sarah Waters, La doncella és la millor pel·lícula
de Park Chan-Wook, autor de la cèlebre Old Boy. La història, explicada des de dos
punts de vista, es transmuta del drama d’època al relat d’intriga passant per l’erotisme més explícit i sensual. El director coreà proposa un joc en què l’espectador cau i
participa, on les trampes que ens para són belles i d’una poesia tan fascinant que ens
deixem portar per aquest malèvol relat. Definitivament, una de les joies cinematogràfiques de la temporada.

La doncella

Park Chan-Wook

Park Chan-wook Corea del sud, 2016

Director, guionista, productor i crític cinematogràfic nascut a Corea del sud el
1963. Un dels cineastes més populars del seu país, es va donar conèixer principalment a través de l’anomenada trilogia de la venjança: Sympathy for Mr. Vengeance
(2002), Old Boy (2004) i Sympathy for Lady Vengeance (2005). Després vingueren
la delirant Soy un cyborg (2006) i les recents Thirst (2009) i Stoker (2013).

Producció: Moho Film. Guió: P. Chan-wook i Chung Seo-Kyung, a partir de la
novel·la de Sarah Waters. Fotografia: Chung Chung-hoon. Música: Jo Yeongwook. Muntatge: Kim Jae-Bum i Kim Sang-beom. Durada: 2 h 24 min. Idioma:
coreà i japonès. Intèrprets: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo.

21 de març. 22 h Sessió núm. 1.231

The Handmaiden

El 2011 esclaten a la plaça Tahir d’Egipte les primeres manifestacions revolucionàries. Farraj, un camperol de Gezira, segueix les imatges a través de la
televisió. Mentre a El Caire s’iniciava un procés històric, 700 km al sud, la vida
al poble no havia canviat gaire.
“La revolució? Només cal que miris la televisió” li crida Farraj a la directora
Anna Roussillon. Al llarg de tres anys, la directora i el camperol estableixen
un diàleg que són una metàfora dels canvis i testimoni de les esperances del
poble egipci. D’aquesta manera aconsegueix un autèntic retrat de la població
egípcia i d’allò que representa per al poble la revolució. Allunyada dels grans
epicentres i bullicis, el pacífic dia a dia de Farraj representa millor la realitat del
país. El resultat no és només un documental sobre la situació egípcia. El film
aconsegueix cos i forma i acaba desembocant en una reflexió sobre els fonaments de la democràcia.

Yo soy el pueblo

Anna Roussillon

Anna Roussillon França, 2014

Nascuda a Beirut el 1980, va créixer a El Caire i més tard es va instal·lar a París. Graduada en filologia àrab, exerceix de professora a Lyon, tradueix textos
literaris i participa a programes de ràdio. Al mateix temps treballa en diversos
projectes cinematogràfics relacionats amb Egipte. Yo soy el pueblo és el seu
primer llargmetratge documental.

Producció: Hautlesmains Production, Narratio Films. Guió: Anna Roussillon.
Fotografia: Anna Roussillon. Muntatge: Saskia Berthod i Chantal Piquet.
Durada: 1 h 50 min. Idioma: àrab.

28 de març. 22 h Sessió núm. 1.232

Je suis le peuple

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)
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.

Grand Prix a la muntanya dels
invents
Ivo Caprino. Noruega, 1975
Al cim d’una muntanya hi viu l’inventor Teodor amb els seus amics: el
pessimista mussol Lambert i el valent i optimista Sonny. Tots tres construiran un cotxe de competició gegantí per fer front al campió mundial de
Fórmula 1, un antic ajudant que va robar la fórmula d’un motor a en Teodor. Un clàssic indiscutible del cinema infantil que conté la millor cursa de
cotxes de la història dels dibuixos animats. Agafeu-vos fort!

Monster Hunt
Raman Hui. Xina-Hong Kong, 2015
La reina del món dels monstres està embarassada i ha de figuir al món
dels humans quan uns monstres malvats la persegueixen per prendre-li
el fill i ocupar el tron. Monster Hunt va ser una de les triomfadores del
Festival Nits gràcies a la seva desbordant imaginació, al seu sentit de
l’aventura i a un embolcall visual de primera classe. Un entreteniment
ideal per a tota la família, amb excel·lents coreografies d’arts marcials i
un humor surrealista d’aquells que els nens capten a la primera.

Per a tots els públics | 1 h 28 min.

Recomanada a partir de 6 anys | 1 h 57 min.

Diumenge, 15 de gener. 17 h

Diumenge, 29 de gener. 17 h Festival Nits de cinema oriental

L’extraordinari viatge de T.S.
Spivet
Jean-Pierre Jeunet. França-Austràlia-Canadà, 2013
T.S. Spivet és un geni de 12 anys que viu en un ranxo a Montana amb la
seva família. Una institució científica li concedeix un premi i, carregat amb
una maleta, es disposa a travessar el país per recollir-lo. L’autor d’Amelie
ens regala una faula sobre la família, la importància d’aprendre a escoltar
les nenes i nens i la maduresa. I tot això mentre viatgem amb l’obstinat
T.S. Spivet en una aventura entranyable i d’una gran bellesa plàstica.

El regal de la Molly Monster
Matthias Bruhn i Ted Sieger. Suissa-Alemanya, 2016
La Molly Monster és l’única filla d’en Popo i l’Etna. La seva vida transcorre en l’entorn familiar, jugant amb el seu millor amic, l’Edison, una
joguina de corda que té vida pròpia. Però quan la seva mare pon un ou
(que covarà el pare), la Molly emprèn un viatge que canviarà el seu lloc
a la família. Els llibres il·lustrats de Ted Sieger prenen vida en aquesta
inventiva pel·lícula, farcida d’humor absurd i amb un disseny de personatges i tractament dels colors absolutament hipnòtic.

Recomanada a partir de 6 anys | 1 h 45 min.

Per a tots els públics | 1 h 10 min.

Diumenge, 12 de febrer. 17 h

Diumenge,19 de febrer. 17 h

One Piece Gold

El chico

Hiroaki Miyamoto. Japó, 2016

Charles Chaplin. EUA, 1921

En Luffy i la comunitat de Pirates de Barret de Palla es dirigeixen a la
més gran ciutat de l´entreteniment, un santuari absolut fora de l´abast
del Govern mundial. L’univers One Piece amb una crítica ferotge, però
molt divertida, al món del capitalisme més bèstia. O sigui: crítica social,
acció, romanticisme i molt d’humor en una pel·lícula que farà feliços els
amants de la saga i crearà nous adeptes entre els que la desconeixen. Un
autèntic divertimento.

Una mare soltera acaba abandonant el seu fill per la seva desesperada
situació econòmica. El deixa dins un cotxe davant d’una gran mansió,
però dos lladres roben el cotxe i el nen acabarà a les mans d’un rodamón.
Charles Chaplin es va inspirar en la cruesa de la seva infància per rodar
aquest clàssic del cinema mut on destaca la interpretació del petit Jackie
Coogan. La pel·lícula complementa l’exposició d’artilugis cinematogràfics
realitzada en col·laboració amb els Centres Cívics de l’Ajuntament de Vic.

Recomanada a partir de 8 anys | 2 h.

Per a tots els públics | 1 h 8 min.

Diumenge, 12 de març. 17 h

Diumenge, 26 de març. 17 h

Orígens del cinema.
Artefactes i màquines
Diumenge, 26 de març. 18:20 h
Espai ETC. Entrada gratuïta
El diumenge 26 de març us proposem una sessió familiar
doble. Després de la projecció a Cineclub Xic de El chico
(Charles Chaplin, 1921), podrem gaudir d’una exposició
interactiva de mecanismes cinematogràfics primitius.
Antigues màquines que semblen ideades per un mag
però que són les precursores del cinema i la fotografia
tal com els coneixem avui.
Una exposició de Zinematik, organitzada pels Centres
Cívics de l’Ajunament de Vic.
Més informació al web www.zinematik.com
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