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Pantalla Oberta

Bienvenue, Willcomen, Welcome. Benvinguts a Cineclub! Deixeu els
problemes a fora, aquí la vida és divina. Comencem un nou cicle de Cineclub
Vic a ritme de musical. També a ritme de festival, veureu que n’hi ha uns
quants. I, sobretot, un cicle on es decidirà el futur (horari) de les sessions.
Socis i sòcies, el president posarà les urnes i podrem decidir: si a les 21h, si a
les 22h, si ni una ni l’altra... Visca la democràcia i visca el cinema!
Hirokazu Kore-eda, un vell (i bell) conegut obrirà les sessions de dimarts amb
Después de la tormenta i, després, començarà la música. Recuperarem tres
Clàssics del cinema musical a les sessions de Filmoteca: no tindrem cabarets
ni diners caiguts del cel, però durant el cicle veurem All That Jazz, Brigadoon i
West Side Story. També ens portarà bona música el Voll-Damm 19è Festival
de Jazz de Vic i, una mica abans de la cita, programem Born to be Be Blue,
un homenatge a la figura de Chet Baker. Tindrem molt cinema català. Abans
de Sant Jordi, Callback, el nou film de Carles Torras. Després, La plaça del
Diamant, en una sessió especial gratuïta amb presentació a càrrec de la
Filmoteca. Tornarà Albert Serra per presentar La mort de Lluís XIV i celebrar el
25+1 aniversari de H Associació per les Arts contemporànies.

dijous, amb la divertida In Bed with Victoria i continuarem un dimarts amb
Harmonium, de Kôji Fukada. I per anar tancant, com sempre, el Festival
Nits de cinema oriental de Vic, que ens presentarà Old Stone, una de les
guanyadores de la última edició. Però abans d’això, amb la Universitat d’Estiu
ens posarem les piles i posarem a debat l’educació amb Captain Fantàstic.
Esperem no arribar a les mans, i en tot cas seguirem l’exemple de l’Olli Mäki a
El día más feliz en la vida de Olli Mäki: primer, l’amor.
No marxeu, que encara ens queda molt per oferir: amb COOOS, Cooperació
Osona Sàhara, visitarem Gurba, la condena, un retrat sobre la dura realitat
dels sahrauís. I tindrem una Pantalla oberta: La Pols. Ens acompanyarà l’equip
tècnic i artístic de la pel·lícula.
I la sessió més especial serà en diumenge: recuperem Juegos de guerra per
celebrar el Dia de l’Associacionisme Cultural. Una jornada de portes obertes
per conèixer Cineclub Vic, visitar la cabina i gaudir d’un clàssic dels 80 en 35
mm i en versió doblada al castellà.
I ara sí, que comenci l’espectacle. Com diria Joe Gideon, “It’s show time!”.

I més festivals! Aquest any, Cineclub Vic és seu del Tour D’A 2017, les sessions
itinerants del Festival de cinema d’autor de Barcelona. Començarem un

Cineclub Vic

Sessions de dimarts

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 22 h.
Socis: entrada gratuïta
Aportació d’ún dia: 5 euros Descomptes 20%: Carnet VicJove, Estudiants, Jubilats
Sessió 25 d’abril: entrada gratuïta
Servei de bar

Ryota viu al passat, rememorant els seus moments de glòria com a escriptor
premiat. Es gasta a les carreres tot el que guanya i no pot pagar la pensió del
seu fill. Després de la mort del seu pare, intenta agafar les regnes de la seva vida.
Hirokazu Kore-eda s’ha convertit en un dels rostres habituals de Cineclub Vic.
Cada nou treball del realitzador japonès és una oportunitat per gaudir d’un cinema càlid, poètic i emotiu. I també una nova pinzellada en aquest gran retrat sobre
la família disfuncional perfecta. Un any després de Nuestra hermana pequeña,
ens trobem ara amb un film on Kore-eda recupera el tema de la paternitat, present a Still Walking i De tal padre tal hijo. Aquí ens presenta una història al voltant
dels llaços familiars basada, més que mai, en records i experiències personals.
Hirokazu Kore-eda

Después de la tormenta
Umi yori mo mada fukaku
Hirokazu Kore-eda Japó, 2016
Producció: Aoi Promotion, Bandai Visual Company, Fuji Television Network.
Guió: Hirokazu Kore-eda. Fotografia: Yutaka Yamazaki. Música: Hanaregumi.
Muntatge: Hirokazu Kore-eda. Durada: 1 h 57 min. Idioma: VO en japonès amb
subtítols. Intèrprets: Hiroshi Abe, Yôko Maki, Satomi Kobayashi, Lily Franky.

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 del 2008: Still Walking (2008), Air Doll
(2009), Kiseki - Milagro (2010), De tal padre, tal hijo (2013) i Nuestra hermana
pequeña (2015).

4 d’abril. 22 h Sessió núm. 1.233

Joe Gideon (Roy Scheider), un conegut ballarí i coreògraf, està en un moment
crític de la seva vida. A les complicacions de la seva feina s’hi sumen problemes
personals que l’abocaran a una espiral autodestructiva.
Dins de la curta filmografia com a director de Bob Fosse, All that jazz és la seva
pel·lícula més personal: una mena d’autopsicoanàlisi on s’emmiralla en el protagonista. Com ja va fer al seu primer film, Noches en la ciudad (1969), basat en Las
nits de Cabiria de Fellini, aquí la referència a l’autor italià cal buscar-la a Fellini 8
i ½. El procés autodestructiu, amb converses amb la mort incloses, dona peu a
un musical poc convencional, amb un seguit d’excel·lents números on el director
demostra la seva original combinació d’elements clàssics amb d’altres de molt
innovadors. Una magnífica pel·lícula que farà gaudir a tots els amants del gènere.
Bob Fosse

All That Jazz
Bob Fosse EUA, 1979
Producció: Columbia Pictures, Twentieth Century Fox. Guió: Robert
Alan Aurthur i Bob Fosse. Fotografia: Giuseppe Rotunno. Música: Ralph
Burns. Muntatge: Alan Heim. Durada: 2 h 3 min. Idioma: VO en anglès
amb subtítols. Intèrprets: Roy Scheider, Jessica Lange, Leland Palmer,
Ann Reinking, Cliff Gorman, Ben Vereen, Max Wright.

Nascut el 1927 a Chicago. L’any 1948 debuta al teatre i cinc anys més tard al
cinema treballant a musicals com Kiss me Kate (1953). L’any 1955 protagonitza i fa
la coreografia de My sister Eileen de Richard Quine. Prioritza la seva tasca teatral a
Broadway però el 1968 debuta com a director amb Noches en la Ciudad, a la qual
va seguir el seu major èxit, Cabaret (1972). Dos anys més tard va rodar Lenny, un
biopic sobre Lenny Bruce. El 1979 dirigeix All that jazz i, quatre anys més tard, Star
80. Va morir el 23 de setembre de 1987 a Washington.

11 abril. 22 h Clàssics del cinema musical

Larry (Martin Bacigalupo) és un cristià evangèlic molt devot que treballa de camàlic de mudances, però aspira a convertir-se en actor professional d’anuncis publicitaris. Assisteix a múltiples càstings, esperant que arribi la seva gran oportunitat.
Rodat a Nova York, Callback és un thriller psicològic que recorda, per la seva fredor, els primers films de Michael Haneke. El director, Carles Torras, aconsegueix
endinsar-nos en el revers tenebrós del somni americà a través del mirall del consumisme, representat per la tèrbola indústria dels espots comercials. És destacable la construcció del personatge protagonista, de marcat perfil antisocial, que
assoleix una presència pertorbadora a la pantalla gràcies a la interpretació plena
d’energia de l’actor i coguionista. Una fotografia de tonalitats ocres accentua la
sensació d’angoixa i aïllament que ens acompanya en aquest viatge pels racons
més sòrdids de la ciutat dels gratacels.
Carles Torras

Callback
Carles Torras Catalunya, 2016
Producció: Zabriskie Films, Glass Eye Pix, Visualsuspects. Guió: Martin
Bacigalupo, Carles Torras. Fotografia: Juan Sebastián Vásquez. Muntatge:
Emanuele Tiziani. Durada: 1 h 20 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols.
Intèrprets: Martin Bacigalupo, Lilli Stein, Larry Fessenden, Rigoberto Garcia,
Dave Bobb, Kathryn Kuhn, Butch McCain.

Nascut a Barcelona l’any 1974, l’interès pel cinema el va dur al Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya. Al Berlinale Talent Campus va participar en tallers i
seminaris d’autors com Ridley Scott, Stephen Frears o Walter Salles. El 2004 va codirigir el seu primer film, Joves. El següent títol va ser Trash (2009), seguit per Open
24h (2011), una obra molt personal produïda per ell mateix. Amb Callback ha guanyat els premis a la millor pel·lícula, guió i actor protagonista del Festival de Málaga.

18 d’abril. 22 h Sessió núm. 1.234

La Natàlia (Sílvia Munt), una noia que accepta resignadament els esdeveniments
de la seva vida, es casa amb en Quimet (Lluis Homar) en el marc de l’arribada de
la república i la imminent Guerra Civil. Més tard tothom l’anomenarà la Colometa.
El projecte d’adaptar la novel·la de Mercè Rodoreda havia passat per les mans
de directors com Bardem, Martin-Patino o Camino, però no havien prosperat.
Finalment amb la coproducció de TVE, Francesc Betriu el feu realitat en forma de
pel·lícula i una sèrie de quatre capítols. El llargmetratge no és tan fidel a l’obra original i incideix més en els fets històrics que en la peripècia personal de la protagonista. Per a tota una generació, Sílvia Munt va ser la representació perfecta de la
Colometa. Cineclub Vic recupera aquest film català als voltants de Sant Jordi en
una sessió que comptarà amb presentació a càrrec de la Filmoteca de Catalunya.
Francesc Betriu

La plaça del diamant
Francesc Betriu Catalunya, 1982
Producció: Figaro Films. Guió: Francesc Betriu, Gustau Hernàndez, Benet
Rossell. Fotografia: Raúl Artigot. Música: Ramon Muntaner. Muntatge: Ernest
Blasi. Durada: 1 h 51 min. Idioma: català. Intèrprets: Sílvia Munt, Lluís Homar,
Joaquim Cardona, Marta Molins, Elisenda Ribas, Josep Minguell, Paca
Gabaldón, Alfred Luchetti.

Organyà, 1940. Va ser redactor de Nuevo Fotogramas després de dirigir curts
com Los Beatles en Madrid (1966) o Bolero de amor (1970). L’any 1972 debuta
en el llargmetratge amb Corazón solitario. La seguiren Furia espanyola (1975) i La
viuda andaluza (1976). Es va especialitzar en adaptacions literàries com La plaça
del diamant, Réquiem por un campesino espanyol (1985), Sinatra (1988) i treballs
per la televisió. Les seves darreres pel·lícules son Mònica del Raval (2009) i El día
que murió Gràcia Imperio (2012).

25 d’abril. 22 h Sant Jordi. Cinema català

Anomenat El James Dean del jazz, Chet Baker havia fet petits papers al cinema
durant els anys 50. Una carrera que va abandonar per dedicar-se a la música. A
finals dels 60, va declinar una oferta de Dino de Laurentiis per interpretar-se en un
biopic semificcional. Aquesta és la història del que podria haver passat.
A Born to be Blue, el director Robert Budreau ofereix un homenatge a la figura de
Chet Baker oferint-nos una pel·lícula que no és una biografia a l’ús sinó una reinterpretació dels fets sense trair l’essència de l’artista. Un tribut que funciona com
un capítol What If i que dona una volta a la seva relació amb la música, la fama i
les drogues. Cal destacar la interpretació dels dos protagonistes: Ethan Hawke
com a Chet Baker i Carmen Ejogo com a Jane, una síntesi de les diverses dones
que van passar per la vida del músic. De fons, els acompanya la música sempre
magistral de l’artista.
Robert Budreau

Born to Be Blue
Robert Budreau EUA, 2015
Producció: New Real Films, Lumanity Productions, Black Hangar Studios.
Guió: Robert Budreau. Fotografia: Steve Cosens. Música: David Braid, Todor
Kobakov, Steve London. Muntatge: David Freeman. Durada: 1 h 37 min.
Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: Ethan Hawke, Carmen Ejogo,

Callum Keith Rennie, Tony Nappo, Stephen McHattie.

Nascut el 1974 a Ontario, Canadà, és un director, guionista i productor de cinema.
Va començar rodant sèries de curts, premiats a festivals d’arreu del món. A continuació va fer el salt a la gran pantalla amb That Beautiful Somewhere (2006). Born
to be Blue és la seva última pel·lícula.
Sessió programada en col·laboració amb la Vic Bang Jazz Cava dins de la programació del Voll-Damm 19è Festival de Jazz de Vic.

2 de maig. 22 h Sessió núm. 1.235

Agost de 1715. En tornar d’una cacera, Lluís XIV, interpretat pel llegendari actor francès Jean-Pierre Léaud, sent un dolor viu a la cama. Quinze dies més tard, el rei continua amb les seves obligacions, però li costa dormir i el consumeix la febre.
La mort de Lluís XIV té com a únic escenari l’habitació del rei. Les dues setmanes de
lenta i dolorosa agonia, durant les quals Lluís XIV veu desfilar cortesans, eclesiàstics
i ministres davant del seu llit de mort, són l’objectiu i el temps de la pel·lícula. El guió
es basa en els llibres de memòries de dos cortesans que foren testimonis dels fets i
en van preservar una cronologia exhaustiva, que el director ha respectat. Segons el
director, Albert Serra, s’ha basat “en la dicotomia que s’estableix entre la mort tal i
com el rei la mostra als demés –la mort representada– i la mort viscuda interiorment”.
Albert Serra

La mort de Lluís XIV
Albert Serra Portugal-França-Catalunya, 2016
Producció: Capricci Films, Rosa Filmes, Andergraun Films. Guió: Albert
Serra i Thierry Lounas. Fotografia: Jonathan Ricquebourg. Muntatge:
Ariadna Ribas, Albert Serra, Artur Tort. Durada: 1 h 55 min. Idioma: VO en
francès amb subtítols. Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Irène Silvagni, Patrick

D’Assunçao, Vicenç Altaió, Lluís Serrat, Marc Susini.

Nascut a Banyoles el 1975, debuta a la direcció amb Honor de cavalleria (2006). La
seguiria El cant dels ocells (2008). Amb Història de la meva mort (2013) guanya el
Lleopard d’Or a Locarno. La mort de Lluís XIV és el seu darrer film, que ha rebut el
premi Jean Vigo del Festival de Cannes 2016.
En col·laboració amb H Associació per les Arts contemporànies amb motiu del
25+1 aniversari. La sessió comptarà amb la presència del director, Albert Serra,
i de l’actor Vicenç Altaió.

9 de maig. 22 h Sessió núm. 1.236 | H 25+1

Toshio, la seva dona Akié i la seva filla tenen una vida tranquil·la en un discret
suburbi japonès. Un matí, un vell amic del marit apareix a casa després d’haver
passat 10 anys a la presó. Per a sorpresa de la seva dona, Toshio li ofereix treball
i allotjament. A poc a poc, el nouvingut s’anirà endinsant en la vida de la família.
El director i guionista Kôji Fukada ofereix un relat de crim i càstig allunyat de
les convencions del thriller que un espectador espera trobar. Aquí no hi ha una
equació de causa-efecte i el director juga amb l’espectador de principi a fi. Ho
fa demostrant un control precís i meticulós del ritme i de la tensió, escalfant a
foc lent una olla a pressió que acabarà esclatant. El discurs moral de la pel·lícula
és digne de Rohmer o Bresson, amb qui s’ha comparat al director. Aquest film,
inèdit a les sales comercials i guanyador del Premi del Jurat Un Certain Regard
al Festival de Cannes, ha acabat de consolidar el seu director com un dels grans
exponents del nou cinema japonès.

Harmonium
Fuchi ni tatsu
Kôji Fukada Japó-França, 2016
Producció: Comme des Cinémas. Guió: Mariko Tsutsui, Tadanobu Asano, Kanji
Furutachi. Fotografia: Ken’ichi Negishi. Música: Hiroyuki Onogawa. Muntatge:
Kôji Fukada, Julia Gregory. Durada: 2 h. Idioma: VO en japonès amb subtítols.
Intèrprets: Mariko Tsutsui, Tadanobu Asano, Takahiro Miura.

Kôji Fukada

Nascut a Japó el 1980, aquest jove director va debutar el 2008 amb Tokyo ningen kigeki. El seu següent film, Kantai (2011), suposa un pròleg confés d’aquest
Harmonium. Després la seguirien Hotori no Sakuko (2013) i el drama postapocalíptic Sayonara (2015).

16 de maig. 22 h Sessió 1.237 | Tour D‘A 2017

Tommy (Gene Kelly) i Jeff (Van Johnson) son dos joves americans que participen
en una cacera a Escòcia. La boira els fa perdre i quan s’aixeca descobreixen un
poble que no figura als mapes. Els seus habitants els acolliran molt efusivament.
Desprès de realitzar dos dels millors musicals de la història del cinema com són
Un americano en París (1951) i Melodias de Broadway 1955 (1953) Vincente
Minnelli va adaptar al cinema el musical homònim amb el mateix equip dels
films anteriors. La narració té una estructura de conte de fades, basada en una
suposada llegenda escocesa d’un poble que només apareix cada 100 anys. Els
decorats, molt evidents, potencien el to fantàstic així com l’accent arcaic dels
seus habitants. El resultat és un exercici d’estil brillant que combina números
musicals magnídics amb el contrast entre el somiador Tommy i el cinisme de Jeff
que accentuen el to humorístic. Un film a reivindicar.
Vincente Minnelli

Brigadoon
Vincente Minnelli EUA, 1954
Producció: Metro-Goldwyn-Mayer. Guió: Alan Jay Lerner. Fotografia:
Joseph Ruttenberg. Música: Conrad Salinger. Muntatge: Albert Akst.

Durada: 1h 48 min. Idioma: VO en anglès amb subttítols. Intèrprets: Gene
Kelly, Van Johnson, Van Johnson, Elaine Stewart, Barry Jones.

Va néixer a Chicago el 28 de febrer de 1903. De ben jove va debutar com a actor
per treballar posteriorment d’escenògraf i director teatral. L’any 1942 el productor de la Metro Goldwyn Mayer, Arthur Freed, el convenç per dirigir la pel·lícula
Cabin in the sky (1943), inici d’una filmografia brillant que combinava excel·lents
musicals amb títols com Cautivos del mal (1952), El loco de pelo rojo (1956) o Té
y simpatia (1956). Va morir el 25 de juliol de 1986 a Beverly Hills.

23 de maig. 22 h Clàssics del cinema musical

Ben (Viggo Mortensen) ha viscut 10 anys al bosc, criant els seus fills segons una
rigorosa educació tant física com intel·lectual. Ara, les circumstàncies els obliguen a
abandonar aquest paradís i tornar al món real.
Captain Fantastic és una pel·lícula que defuig qualsevol etiqueta. Navega còmodament entre el cinema més comercial i el cinema independent i planteja un debat important al voltant de l’educació, la moral de la societat i la conducta dels individus.
Tot rodat com una comèdia amarga i amb unes excel·lents interpretacions: tant pel
magnètic protagonista com pel grup d’actors i actrius que donen vida als seus fills.
Matt Ross

Captain Fantastic
Matt Ross EUA, 2016
Producció: Electric City Entertainment, ShivHans Pictures. Guió: Matt
Ross. Fotografia: Stéphane Fontaine. Música: Alex Somers. Muntatge:
Joseph Krings. Durada: 1 h 58 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso,
Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Charlie Shotwell, Trin Miller, Kathryn Hahn.

Nascut a Connecticut el 1970. Actor conegut per films com American Psycho (2000),
El aviador (2004) o Buenas noches, y buena suerte (2005). Ha combinat el seu treball
interpretatiu amb incursions com a director, guionista i productor de curtmetratges.
El 2012 va dirigir el seu primer llarg, 28 Hotel Rooms. Captain Fantastic és la seva
segona pel·lícula.
En col·laboració amb la UVic-UCC dins de la Universitat d’Estiu. Presentació a
càrrec d’Antoni Tort, professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes. Després de la projecció s’obrirà un debat sobre els models educatius,
amb la presència de diversos formadors de la comarca.

30 de maig. 22 h Sessió núm. 1.238

A la ciutat de Nova York Maria (Natalie Wood), d’origen porto-riqueny i germana
del líder dels Sharks, s’enamora de Tony (Richard Beyner), excap de la banda dels
Jets. El seu amor no serà acceptat per les dues bandes rivals.
Basada en un musical estrenat a Broadway el 1957, la pel·lícula va aconseguir vuit
premis Oscar (inclosos els de millor pel·lícula i direcció) i una gran acollida de crítica
i públic. El film és una adaptació de Romeo i Julieta ambientada als barris de Nova
York. La magnífica banda sonora i unes originals coreografies han esdevingut un
clàssic del gènere. Les seves cançons són imprescindibles en qualsevol antologia
del cinema musical.
Robert Wise (1914-2005) va començar a treballar als departaments de so i mun-

tatge de la RKO. Amb La venganza de la mujer pantera (1944) va inciciar-se una
extensa filmografia amb títols com El ladrón de cuerpos (1945), Ultimatum a la
tierra (1951) o Sonrisas y lágrimas (1965), entre d’altres.

West Side Story
Jerome Robbins, Robert Wise EUA, 1961
Producció: Mirisch Corporation, The, Seven Arts Pictures. Guió: Ernest
Lehman, a partir dels treballs d’Arthur Laurents i Jerome Robbins.
Fotografia: Daniel L. Fapp. Música: Leonard Bernstein. Muntatge: Thomas
Stanford. Durada: 2 h 32 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols.
Intèrprets: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno.

Jerome Robbins (1918-1998) va ser ballarí coreògraf i director. Començà a treballar el 1940 a l’American Ballet Theatre. Va formar part del ballet de la ciutat de
Nova York del qual fou subdirector i va ser coreògraf de grans musicals de Brodway. Va morir el 29 de juliol de 1998 a Nova York.

6 de juny. 22 h Clàssics del cinema musical

A l’estiu de 1962, Olli Mäki aspira al títol de campió del món de pes ploma de boxa.
El país està expectant perquè arribi aquest moment i totes les mirades estan posades
en l’esportista. Només ha de perdre pes i concentrar-se. Però hi ha un problema, Olli
s’ha enamorat de la Raija.
El director Juho Kuosmanen ens relata un moment clau en la vida d’una de les figures més curioses de la boxa finesa. Oli Mäki és una persona sensible, preocupada
pel fracàs i amb por a decebre a tota una nació. En un principi pot semblar que
aquest to afable i delicat xoca amb l’estètica del film. El director es va decantar
per una pel·lícula de 16 mm reversible on va trobar el reflex visual d’aquella Finlàndia dels 60. Un blanc i negre bàsic, contrastat, dona tot el pes als rostres dels
personatges i ens permet gaudir de les seves mirades diluint la resta de l’escena.
Aquesta ha estat una de les sorpreses de l’any. Una autèntica perla.
Juho Kuosmanen

El día más feliz en la vida de Olli Mäki
Hymyilevä mies
Juho Kuosmanen Finlàndia-Suècia-Alemanya, 2016
Guió: Juho Kuosmanen, Mikko Myllylahti. Fotografia: J.P. Passi. Música:
Laura Airola, Joonas Haavisto, Miika Snåre. Durada: 1h 32 min. Muntatge:
Jussi Rautaniemi. Idioma: VO en finès i anglès amb subtítols. Intèrprets: Oona

Airola, Jarkko Lahti.

Nascut el 1979 a Finlàndia, es va graduar a la Universitats en art, disseny i arquitectura. El seu treball de graduació va ser la pel·lícula The Painting Sellers (2007), nominada a cinc premis de l’acadèmia de cinema finesa i guanyadora del premi Cinéfondation
a Cannes. Es presenta com un artista multidisciplinar: ha treballat com a actor, ha
dirigit obres d’òpera i ha assolit un merescut èxit amb el seu últim film El día más feliz
en la vida de Olli Mäki.

13 de juny. 22 h Sessió núm. 1.239

Lao Shi, un taxista amb una vida avorrida, però sense ensurts, atropella accidentalment un motorista. El noi queda greument ferit i Shi el porta a l’hospital
abans que arribi la policia. Operen el noi i cau en un coma profund. Els responsables de l’hospital informen Shi que haurà de pagar les factures mentre la
policia també li comença de buscar les pessigolles.
La burocràcia xinesa, que teòricament tracta igual a tothom, es posa en dubte
en aquest Taxi Driver devastador. El vent gronxa els arbres amenaçadorament
i a Lao Shi, el gronxa el sistema. Tots els serveis públics, que haurien d’ajudar
el protagonista, esdevenen enemics cínics en aquest drama social que s’acaba
convertint en un thriller psicològic. Una nova ocasió de veure un dels films guanyadors del passat Festival Nits de cinema oriental, encara inèdit a les nostres
sales de cinema.
Johnny Ma

Old Stone
Lao Shi
Johnny Ma Xina-Canadà, 2016
Producció: Maktub Films. Guió: Johnny Ma. Fotografia: Ming-Kai Leung.
Música: Lee Sanders. Muntatge: Mike Long. Durada: 1 h 20 min. Idioma: VO
en mandarí amb subtítols. Intèrprets: Chen Gang, Nai An, Wang Hongwei,

Zhang Zebin Wang Shenglong.

Nascut a Shangai, Xina, el 1983 va emigrar a Canadà als 10 anys. Després de
treballar al sector financer i al negoci de la moda, va cursar un màster de direcció i guió a la Universitat de Columbia. Posteriorment va realitzar diversos curts
on també va fer tasques de productor, guionista i actor. Old Stone és el seu
primer llargmetratge, que ha tingut un llarg recorregut pel circuit de Festivals.

20 de juny. 22 h Sessió núm. 1.240 | #Fesnits

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

Siya, Dumaha, Mata i Aziz, són alguns refugiats sahrauís dels campaments de Tindouf

(Algèria) que ens mostren, en el seu dia a dia, la duresa extrema d’un exili que es perllonga ja fa 40 anys. Amb ells descobrirem la realitat desconeguda de les tortures, les
mines i els mutilats per la seva causa, la desnutrició infantil i les malalties mentals que
assetgenel poble sahrauí; un poble condemnat a viure lluny de la seva terra.
Narrada per Immanol Arias, Gurba és un cant contra la vulneració dels drets humans dels refugiats al món i a favor de la llibertat i la convivència entre pobles. En
la figura de Siya, una nena de 8 anys que somia amb un mar que mai ha conegut,
hi trobem la veu de l’esperança. El documental, produït i dirigit per Miguel Ángel
Tobías va ser guardonat amb el tercer premi al XIV Festival Internacional de Cine
del Sàhara.
Miguel Ángel Tobías

Gurba, la condena
Miguel Ángel Tobías Espanya, 2014
Producció: Acca Media Enterprise. Guió: Andrés García, Verónica Francisco,
Diego Gebelin. Fotografia: Amparo Peñaranda. Música: Alfonso González
Aguilar. Durada: 1 h 10 min. Idioma: castellà, hassaní.

Nascut a Baracaldo el 1968, funda Acca Media el 2003 amb la idea de produir formats que puguin servir a la societat com a formació i divulgació per tal de promoure
valors universals com la solidaritat, la justícia, la pau... Seguint aquesta filosofia ha
desenvolupat des de 2005 fins ara formats com Al límit 112, Factor Humà, Destinació Europa i Madrid a la maleta, entre d’altres. El 2010 va dirigir Sueños de Haití a la
que seguirien Gurba, La Condena, Rising Nepal (2016) i El caos y el orden (2016).
Sessió programada en col·laboració amb COOOS, Cooperació Osona Sàhara.

Dijous, 20 d’abril. 21 h Entrada gratuita

Poc després de saber que el seu pare ha mort, Jacob (Guillem Motos) se n’oblida
completament. Aquest fet portarà la relació amb la seva germana Ruth (Laura López),
amb qui comparteix pis, i amb l’Alba (Marta Aran), l’única persona que l’entén, al límit.
La pols és l’adaptació cinematogràfica de l’obra de teatre homònima de Llàtzer Garcia estrenada el 2014 amb un gran èxit de crítica i públic. Ell mateix ha escrit i dirigit la
versió per a pantalla gran, que ha comptat amb els mateixos actors i actrius del muntatge original. Després de l’èxit de l’obra de teatre, el director explica que la història
necessitava el format cinematogràfic: “La Pols és un text teatral mínim, que sempre
ha reclamat ser explicat en espais petits. L’important està en els silencis, les mirades
i els gestos. En la seva versió cinematogràfica ens podem apropar encara més als
personatges, intentar copsar el seu buit només observant-ne el rostre”.
Llàtzer Garcia

La pols
Llàtzer Garcia Catalunya, 2016
Producció: Films. Guió: Llàtzer Garcia. Fotografia: Paco Amate. Música: The
New Raemon. Muntatge: Judith Miralles. Durada: 1 h 25 min. Idioma: català.
Intèrprets: Guillem Motos, Laura López, Marta Aran.

Nascut a Girona el 1981, és membre fundador i director de la companyia teatral Arcàdia, tasca que compagina amb la coordinació artística de la Nau Ivanow de Barcelona.
Actualment prepara l’obra teatral L’última nit del món, que s’estrenarà en el marc del
Festival Grec a la Sala Flyard aquest estiu. La Pols, adaptació de la seva pròpia obra
teatral, és la seva primera experiència rere la càmera.
Amb la presència del director, Llàtzer Garcia; el productor, Josep Pi i els actors i
actrius Guillem Motos, Marta Aran i Laura López.

Dijous, 27 d’abril. 21 h Pantalla Oberta

Victoria Spick és una advocada penalista, mare soltera que ronda els 30 i es troba al
límit d’una crisi emocional. En un casament es trobarà amb tres homes: Vincent, un
antic amic; Sam, un excamell a qui havia defensat en un cas, i David, el seu exmarit.
La vida de la Victoria no fa més que millorar.
Després de sorprendre amb el seu primer film, La bataille de Solférino, pel·lícula clau
de la França que va donar la benvinguda a François Hollande, la directora Justine Triet ens presenta el segon film: una rocambolesca història que s’apropa a l’estil i les formes de la clàssica Screwball Comedy. La protagonista, Virginie Efira, aconsegueix
capturar l’essència d’una dona del segle XXI i és capaç de tirar endavant una trama
divertida i caòtica, que arriba a moments realment delirants. Una pel·lícula inèdita que
ens acosta a un cinema cordial i amable en les formes, però ple d’energia i de ritme.
Justine Triet

In Bed with Victoria
Justine Triet França, 2016
Producció: Ecce Films, France 2 Cinéma, Le Pacte. Guió: Justine Triet,
Thomas Lévy-Lasne. Fotografia: Simon Beaufils. Muntatge: Laurent Sénéchal.
Durada: 1h 37 min. Idioma: VO en francès amb subtítols. Intèrprets: Virginie

Nascuda a Fécam, França, el 1978. Es va graduar a l’escola de Belles Arts i, va dirigir,
escriure i muntar diversos curts. El més exitós va ser Des ombres dans la maison
(2010), presentat al Festival de Berlín. Amb la seva primera pel·lícula, La bataille de
Solférino (2013) va crear unes grans expectatives que ara es confirmen amb Victoria.
Sessió programada en col·laboració amb el D’A - Festival internacional de cinema
d’autor de Barcelona dins de les sessions D’A Tour 2017.

Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, Laurent Poitrenaux, Laure Calamy.

Dijous, 11 maig. 21 h D’A Tour 2017 | amb entrada gratuïta

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).

Som als anys 80. Per tal d’aconseguir un joc abans que surti al mercat, un jove estudiant accedeix al servidor de l’empresa per obtenir una versió pirata. Tot va de meravella,
fins que decideix provar el joc Guerra Termonuclear Mundial. No sap que s’ha connectat al Departament de Defensa i que podria desencadenar la 3a Guerra Mundial.
Retrobar-se amb Juegos de Guerra és tota una sorpresa. Nominada en el seu moment als Oscar a millor guió, fotografia i so, planteja un discurs antibèl·lic i un apassionant debat sobre el perill nuclear, el paper de l’home en la tecnologia i la responsabilitat dels usuaris.
John Badham

Juegos de guerra
WarGames
John Badham EUA, 1983
Producció: United Artists, Sherwood Productions. Guió: Lawrence Lasker,
Walter F. Parkes, Walon Green. Fotografia: William A. Fraker. Música:
Arthur B. Rubinstein. Muntatge: Tom Rolf. Durada: 1 h 54 min. Idioma: VE.
Intèrprets: Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood.

Anglaterra, 1939. Director americà provinent de la televisió i un dels realitzadors clau
del cinema comercial durant els anys 70-90. A la seva filmografia hi trobem films com
Fiebre del sábado noche (1977), Drácula (1979), Mi vida es mía (1981), Trueno azul
(1984), Juegos de guerra (1982), Cortocircuito (1986), Colegas a la fuerza (1991) i
A la hora señalada (1995).
Cineclub Vic us convida a participar en una jornada especial per celebrar el Dia de
l’Associacionisme Cultural. Una jornada de portes obertes on podreu descobrir
l’interior del Cineclub i gaudir d’una projecció gratuïta en uns mítics 35 mm.
Amb la participació de la Federació Catalana de Cineclubs

Diumenge, 28 maig. 17 h DASC 2017

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

