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Diversos autors
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Pantalla Oberta
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La Ventafocs

Lilla Anna & Langa

F

Emil & Ida i Lönneberga

Pas a pas

Diversos països, 2014

Encetem un nou any de Cineclub Vic –ja en portem 58– i ens complau
presentar-vos la tria de títols de Cineclub i Filmoteca per aquest primer
trimestre de 2016. Aquest és un cicle marcat per la presència de dones,
començant per una de les pel·lícules més importants de l’any i que Cineclub
us presentara en primícia abans de la seva estrena. Es tracta de Mustang,
que hem programat pel Dia de la Dona, el 8 de març. Hi haurà més dones,
com les protagonistes de Princesa, de Loreak o la Maureen O’Hara, a qui
retrem homenatge amb Aquesta terra és meva. El director Marc Serena ens
vindrà a presentar la seva pel·lícula Tchindas, sobre unes altres dones. Serà
el Dia de la visibilitat Trans. Marc Recha, també serà a Vic per presentar
Un dia perfecte per volar: cinema de proximitat geogràfica i proper en
els sentiments. De molt aprop també venen dos films que conformen un
curiós díptic: Gente en sitios, pel·lícula que obrirà el cicle, i Amanece, que
no es poco. Totes dues competiran per veure quina té el repartiment més
espectacular.
Però durant aquest cicle també viatjarem: fins a Japó amb La casa del tejado
rojo, la nova pel·lícula del mestre Yôji Yamada, un habitual de Cineclub; fins a
Txecoslovàquia amb Trenes rigurosamente vigilados, un 50è aniversari de
luxe; i fins als confins de l’espai a El planeta dels simis. I, per acabar, viurem
una història que sembla d’un altre món però és ben real: Bernie, pel·lícula

inèdita de Richard Linklater que s’estrena amb quatre anys de retard.
Els dijous de gener a març us oferim tres sessions de Pantalla Oberta,
obres que presentarem de la mà dels seus directors. La primera, Voyeur,
opera prima de Marc Recuenco; la segona, Lilly Ojos de gato, la nova
pel·lícula del jove director Yonay Boix i, per últim, Remebrança i obres de
petit format un recull de treballs d’Antoni Casassas.
I no ens hem oblidat del cinema familiar del Cineclub Xic. Un cicle amb
sis sessions d’allò més variades: començarem amb una de les estrenes
de l’any, La cançó del mar, i us presentarem films poc coneguts com Les
malifetes de l’Emil; La petita Anna i el Tiet Llargarut, el recull de curts
Pas a pas i una nova col·laboració amb el Festival Nits de cinema oriental:
Hawaa Hawaai. I tindrem una sessió que passarà a la història de Cineclub
Xic, o així ho esperem: per petició popular, projectarem la versió d’imatge
real dels anys 70 de La Ventafocs. No la deixeu escapar, que això no passa
cada dia.

Cineclub Vic

Sessions de dimarts

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 22h
Aportació: 5 euros Socis: gratuït
Carnet VicJove: 4 euros
Servei de bar

Escenes de la vida quotidiana d’un país decadent conformen aquest relat calidoscòpic on es donen la mà la comèdia, el drama, la crítica social, el surrealisme
i, fins i tot, el videoart. La condició humana enfrontada a l’estranya i caòtica
realitat que ens envolta.
Una de les mostres més reeixides del cinema low cost, cultivat de forma compulsiva en els últims temps. Aquest format de pressupost irrisori i mitjans precaris
ajuda a fer que la pel·lícula sigui encara més autèntica, més original i fresca i ens
faci més autèntics els seus esquetxos desconcertants, humorístics i absurds.
L’invisible nexe que uneix tots els episodis l’acaben convertint en un manifest
gairebé polític. Gente en sitios, a més, pot vanagloriar-se de ser la pel·lícula amb
el repartiment més espectacular de la història del cinema espanyol. I tots hi han
participat de forma gratuïta.
Juan Cavestany

Gente en sitios
Juan Cavestany Espanya, 2013
Producció: Apaches Entertainment. Guió: Juan Cavestany. Música: Aaron
Lux, Nick Powell. Muntatge: Juan Cavestany, Raúl de Torres. Durada: 83
min. Idioma: castellà. Intèrprets: Maribel Verdú, Adriana Ugarte, Alberto San

Juan, Antonio de la Torre, Santiago Segura, Coque Malla, Ernesto Alterio,
Javier Gutiérrez, Carlos Areces, Irene Escolar, Julián Villagrán, Raúl Arévalo.

Aquest guionista, director i dramaturg és un dels màxims representants del
posthumor: humor absurd i molt crític amb la situació política i social. Després
d’obtenir un gran èxit amb els muntatges teatrals de la companyia Animalario
va debutar al cinema amb Borjamari y Pocholo (2004). Posteriorment ha dirigit
Gente de mala calidad (2008) i Dispongo de barcos (2010). Gente en sítios va
viure l’estrena mundial al prestigiós TIFF de Toronto.

12 de gener. 22h

Sessió núm. 1.199

Uns astronautes comandats pel coronel Taylor (Charlton Heston), que viatgen
hivernats, desperten sobtadament quan la seva nau s’estavella en un planeta
desconegut. Durant l’exploració descobriran que el planeta està habitat per uns
humans molt primitius, que viuen dominats per simis.
El planeta dels simis, rodada el 1968 i que adaptava la novel·la homònima de Pierre
Boulle, es va convertir ràpidament en un èxit, va esdevenir un clàssic i, més tard, una
franquícia gairebé inesgotable. La trama és coneguda per tothom: la subversió de
papers entre humans i simis. Però en el moment de la seva estrena va provocar una
gran sorpresa que culminava en l’emblemàtica escena final, tota una icona del cinema fantàstic. L’excessiva explotació, amb seqüeles continuades i desiguals, preqüeles, còmics, sèries i remakes no ha aconseguit rebaixar la qualitat de l’original.
Franklin James Schaffner

Planet of the Apes
Franklin J. Schaffner EUA, 1968

Nascut a Tòquio el1920, va estudiar dret i interpretació fins que va esclatar la Segona
Guerra Mundial. Va intentar sense gaire èxit treballar com a actor i va acabar a la televisió,
on va esdevenir una de les figures més representatives de l’anomenada Generació de
la Televisió. Després de 14 anys d’exitosa carrera catòdica, va debutar al cinema amb
Rosas perdidas (1963), inici d’una filmografia amb títols com El señor de la guerra (1965),
l’oscaritzada Patton (1970), Papillon (1973) i, sobretot, El planeta dels simis. Va morir el
2 de juliol de 1989 a Los Angeles.

Producció:20th Century Fox. Guió: Michael Wilson i Rod Serling, a partir
de la novel·la de Pierre Boulle. Fotografia: Leon Shamroy. Música: Jerry
Goldsmith. Muntatge: Hugh S. Fowler. Durada: 112 min. Idioma: anglès.
Intèrprets: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans.

19 de gener. 22h Clàssics restaurats

El planeta dels simis

Han Gong-ju (Chun Woo-Hee), és una jove estudiant que canvia d’escola i de
poble per deixar enrere un terrible incident del seu passat. Tot i que l’instint de
protecció la porta a tancar-se en ella mateixa, a poc a poc trencarà el seu hermetisme i s’obrirà als altres.
Princesa és la pel·lícula revelació del cinema coreà, un drama demolidor, crític
amb una societat que criminalitza les víctimes en comptes d’ajudar-les. Està narrada a través de flashbacks que confronten el passat i el futur de la protagonista,
l’esperança i la tragèdia, el dolor i la felicitat. Tot i que l’estructura pot semblar
previsible en un inici, el director s’encarrega d’atrapar l’espectador, fent-lo avançar amb mà ferma per terrenys perillosos. Un gran exercici narratiu accentuat per
l’excel·lent paper de la seva jove actriu.
Lee Su-jin

Princesa
Han Gong-Ju
Lee Su-jin Corea del Sud, 2013
Producció: Vill Lee Film. Guió: Lee Su-jin. Fotografia: Hong Jae-sik. Música:
Kim Tae-sung. Muntatge: Choi Hyun-sook. Durada: 112 min. Idioma: coreà.
Intèrprets: Chun Woo-Hee, Jung In-Sun, Lee Young-Ran, Kim So-Young.

Nascut el 1977, aquest guionista i cineasta sud-coreà va situar-se de cop en el
mapa cinematogràfic amb la seva opera prima, Princesa, del 2013. Ha guanyat
els premis més importants en festivals d’arreu del món i es va estrenar en més
de 200 sales a Corea, una xifra inaudita per a un film de baix pressupost. Abans
havia dirigit i presentat diversos curts en festivals: Papa i Enemy’s Apple ja presagiaven el que arribaria anys després amb Princesa.

26 de gener. 22h Sessió núm. 1.200

Durant l’ocupació nazi de Txecoslovàquia, el jove Milos Hrma (Václar Neckár) treballa en una petita estació de trens juntament amb el seu hipòcrita cap, el faldiller
Hubika i la bella telegrafista Zdenka.
Considerat un dels millors films de la història del cinema, Trenes rigurosamente
vigilados serà tota una revelació per als joves cinèfils que no la coneguin. Adaptant
la novel·la homònima de l’escriptor Bohumil Hrabal, Jiří Menzel combina diferents
gèneres a partir de la particular educació sentimental del protagonista, qui lluita per
sobresortir de la mediocritat. Ja des de les primeres imatges l’espectador quedarà
atrapat per una històra que combina la tragèdia de la guerra, la comèdia i un afinat
sentit de l’humor que envaeix les peripècies del protagonista.
Jiří Menzel

Jiří Menzel Txecoslovàquia, 1966

Neix el 1938 a Praga. Després d’acabar els estudis secundaris s’inscriu a l’escola
FAMU, dins de la secció de direcció de cinema. No obstant això, els seus primer
passos al cinema van ser com a actor i no va debutar en la direcció fins al 1965
amb Las perlas del fondo del agua. La seva segona pel·lícula, Trenes rigurosament
vigilados, obté el reconeixement internacional i guanya l’Oscar al millor film de
parla no anglesa. L’any 1990 rep l’Ós d’or al Festival de Berlín per Alondras en el
alambre. Al llarg de la seva carrera ha seguit combinant la direcció amb la interpretació. La seva última pel·lícula és Donsajni (2013).

Producció: Filmové studio Barrandov. Guió: Bohumil Hrabal i Jiří Menzel,
a partir de la novel·la de Bohumil Hrabal. Fotografia: Jaromír Sofr. Música:
Jirí Sust. Muntatge: Jirina Lukesová. Durada: 93 min. Idioma: txec,
alemany. Intèrprets: Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodský.

2 de febrer. 22h

Trenes rigurosamente vigilados
Ostre sledované vlaky

50 aniversari

En un paratge prop de la costa, un nen fa volar l’estel que li ha construït el seu
pare. Fa vent i l’estel s’enreda entre la vegetació. El nen necessita l’ajuda del pare
i junts expliquen un conte íntim i especial: el d’un gegant que sempre té gana.
El director Marc Recha ha aconseguit, pel·lícula a pel·lícula, un estil propi caracteritzat per històries aparentment senzilles, de pocs personatges i que giren al
voltant de temes quotidians. La seva mirada al món resulta sempre apassionant
i Un dia perfecte per volar no és una excepció. En aquest cas, la pel·lícula és
encara més minimalista que en altres ocasions: una història breu de poc més
d’una hora, amb només dos actors principals -entre els que destaca el gran
Sergi lópez- i que acaba convertint-se en una fascinant faula poètica sobre la
paternitat.
Marc Recha

Un dia perfecte per volar
Marc Recha Catalunya, 2015
Producció: Batabat, TV3, TVE. Guió: Marc Recha. Fotografia: Hélène
Louvart. Música: Pau Recha. Muntatge: Belén López. Durada: 70 min.
Idioma: català. Intèrprets: Sergi López, Marc Recha, Roc Recha.

Va començar a treballar en el món del cinema als 18 anys, quan va participar
en el rodatge de París de Outage (1988), de Marcel Hanoun. Es va formar en el
terreny del curtmetratge fins que es va llançar al llarg codirigint l’enigmàtica El
cielo sube, amb Joaquín Ojeda. Posteriorment l’han seguit L’arbre de les cireres
(1998), Pau i el seu germà (2001), Mans buides (2003), Dies d’agost (2006) i Petit
Indi. Un dia perfecte per volar és el seu últim treball.
Presentació i posterior cinefòrum a càrrec del seu director, Marc Recha.

9 de febrer. 22h

Sessió núm.1.201

Durant l’ocupació alemanya de França un mestre apocat, Albert Lory (Charles
Laughton), no s’atreveix a contradir a ningú mentre està secretament enamorat
de la professora Louise Martin (Maureen O’Hara).
Jean Renoir va dirigir el film l’any 1943 en plena Segona Guerra Mundial, durant

la seva estada a Hollywood. La història del covard professor que viu amb la
seva possessiva mare i està enamorat de la seva veïna, esdevé molt més que
un pamflet de lloança a la resistència francesa i es converteix en un cant a la
llibertat. La narració podria estar situada en qualsevol país i temps dominat per
una dictadura i el memorable discurs al jutjat del personatge principal es manté totalment vigent. Charles Laughton fa una interpretació antològica al costat
d’una esplèndida i jove Maureen O’Hara. Film a reivindicar i totalment d’actualitat
en els temps que corren.
Jean Renoir

Aquesta terra és meva
This Land Is Mine

Jean Renoir EUA, 1943
Producció: Jean-Renoir - Dudly Nichols Productions, RKO. Guió: Dudley
Nichols. Fotografia: Frank Redman. Música: Lothar Perl. Muntatge: Frederic
Knudtson. Durada: 103 min. Idioma: anglès, alemany, llatí. Intèrprets:
Charles Laughton, Maureen O’Hara, George Sanders, Walter Slezak.

Nascut a París el 15 de setembre de 1894. Fins a l’inici de la Segona Guerra
Mundial dirigeix títols tan remarcables com La golfa (1931), Boudu salvado de
las aguas (1932) , Los bajos fondos (1936) o La gran ilusión (1937). Va emigrar
a Hollywood on va rodar films com Esta tierra es mía. Els problemes amb els
productors el van fer tornar a Europa i va seguir dirigint pel·lícules com El río
(1951), La carroza de oro (1952) o French Cancan (1954). Va morir el 12 de
febrer de 1979.

16 de febrer. 22h Homenatge Maureen O’Hara

Amoïnada per problemes personals, Ane (Nagore Aranburu) comença a rebre
cada setmana un ram de flors (loreak, en basc), de forma anònima. La vida de
Lourdes i Tere també es veu alterada per unes flors que apareixen misteriosament en el lloc on va morir un ésser estimat.
La segona pel·lícula dels directors bascs Jon Garaño i Jose Mari Goenaga recrea la solitud, el buit existencial i el sentiment de pèrdua d’uns personatges
femenins que pateixen la incomunicació en el seu àmbit social i familiar. Amb una
cura molt especial pels escenaris i els ambients, tenyits de melangia, el film presenta unes històries que semblen independents, però que s’aniran connectant
de forma subtil. El vincle d’unió són els rams de flors, que en sentit metafòric encarnen la bellesa, l’amor o el dol. Loreak aconsegueix transmetre a l’espectador
l’aroma agredolça de la vida, amb sensibilitat i delicadesa, i un to d’humilitat que
enalteix l’odissea quotidiana de les seves heroïnes.

Loreak
Joan Garaño i José Mari Goenaga
Espanya, 2014

Producció: Irusoin, Moriarti Produkzioak. Guió: José Mari Goenaga, Jon
Garaño, Aitor Arregi. Fotografia: Javier Agirre. Música: Pascal Gaigne.
Muntatge: Raúl López. Durada: 99 min. Idioma: eusquera. Intèrprets: Nagore
Aranburu, Itziar Aizpuru, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Ane Gabarain.

Jon Garaño (San Sebastián, 1974), va estudiar Periodisme i Publicitat a la EHEUPV i Cinema a Sarobe i San Diego (EUA). L’any 2001 va cofundar amb Jose
Mari Goenaga (Ordizia,1976) la productora Moriarti. Han dirigit documentals i

curts guardonats en múltiples festivals i junts escriuen i dirigeixen el seu primer llargmetratge, 80 egunean (2010), que ha aconseguit més de 30 premis en
festivals internacionals. Parlada en eusquera, Loreak (2014) confirma el tàndem
Garaño-Goenaga com un dels referents del nou cinema basc.

23 de febrer. 22h

Sessió núm.1.202

v

Takeshi troba una col·lecció de diaris de la seva tieta Taki Numomiya. Viatjarem al
1936. La Taki deixa la seva família per anar a treballar de criada en una casa amb
la teulada vermella, als afores de Tòquio. En aquesta nova i tranquil·la llar hi viuen
Tokiko, el seu marit Masaka i el seu fill. Una relació adúltera pot canviar la convivència
d’aquesta família per sempre.
Aquesta nova peça d’orfebreria de l’octegenari Yôji Yamada ens porta al Japó
quotidià de la Segona Guerra Mundial. Novament ens trobem davant un relat de
passions inconfessables, una mirada a l’interior d’uns éssers que mostren una sospitosa immobilitat. La nostàlgia impregna tota la història, i fa evident la influència del
gran Yasuhiro Ozu en l’estudi de personatges i la posada en escena, serena, senzilla
i arran del terra, i de Douglas Sirk en la dramatització dels fets.
Yôji Yamada

La casa del tejado rojo
Chiisai ouchi

Yôji Yamada Japó, 2014
Producció: Hiroshi Fukasawa y Hiroyuki Saito. Guió: Yôji Yamada i Emiko Hiramatsu, a partir de la novel·la de Kyoko Nakajima. Fotografia: Chikamori Masashi.
Música: Joe Hisaishi. Muntatge: Ishii Iwao. Durada: 136 min. Idioma: japonès.
Intèrprets: Matsu Takako, Kuroki Haru, Yoshioka Hidetaka, Tsumabuki Satoshi.

Nascut el 1931, és un dels directors més importants del cinema japonès. Va acabar
els estudis de cinema i fotografia a la Universitat de Tòquio el 1954 i aquell mateix any
va començar a treballar a la productora Shochiku com a ajudant de direcció. El 1961
dirigeix la seva primera pel·lícula, Nikai no tanin, i el 1969 comença a rodar la saga
Tora-san sobre una família japonesa, la més extensa de la història del cine repartida
al llarg de 48 pel·lícules.
En col·laboració amb el Festival Nits de cinema oriental de Vic.

1 de març. 22h

Sessió núm.1.203

En un petit poble a prop del Mar Negre, cinc germanes òrfenes són tancades a
casa per la seva àvia i el seu tiet, després d’haver jugat innocentment amb els
seus companys masculins de classe. Perplexes per la injusta decisió, i encara
inconscients de la seva sensualitat incipient, les noies passaran l’estiu buscant la
llibertat en un entorn cada vegada més opressiu.
La directora Deniz Gamze Ergüven va captivar el públic i la crtica de la Quinzaine
des réalisateurs de Cannes amb aquest pervers conte de fades que esdevé un
himne a la llibertat. Una història de demonització de la germinació de la sexualitat
femenina, tan habitual a tots els pobles i religions, amb un crit cinematogràfic
sentit i humà, i a vegades tan dolorós com allò que explica.
Deniz Gamze Ergüven

Mustang
Deniz Gamze Ergüven França, 2015
Producció: CG Cinéma. Guió: Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour.
Fotografia: David Chizallet, Ersin Gok. Música: Warren Ellis. Muntatge:
Mathilde Van de Moortel. Durada: 97 min. Idioma: francès. Intèrprets:

Erol Afsin, Ilayda Akdogan, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Ayberk
Pekcan, Günes Sensoy, Tugba Sunguroglu.

Directora nascuda a Turquia que va créixer a França. Va estudiar a l’Escola de la
Imatge La Fémis i es va graduar el 2008. El seu debut cinematogràfic, Mustang,
es va presentar a Cannes amb una gran expectació. Després d’aconseguir un
dels guardons del Festival va començar un exitós periple pel circuit dels certàmens internacionals. Va guanyar sis premis a la Semana Internacional de Cine de
Valladolid i ha estat una de les protagonistes de la temporada de premis.
Preestrena exclusiva del film coincidint amb el Dia internacional de les dones.
En col·laboració amb el Col·lectiu Adona’t i VicDones-Siad Osona.

8 de març. 22h

Sessió 1.204 | Dia de la dona

Tchinda Andrade és una de les dones més estimades de l’illa de São Vicente, a
Cap Verd, sobretot des que el 1998 va sortir de l’armari com a trans. Ara té 35
anys i viu de manera humil al seu barri. Durant tot l’any hi regna la calma, però
quan arriba el carnaval tota l’illa es posa a treballar conjuntament per crear alguna cosa bonica del no-res.

Si pensem en la situació del col·lectiu LGTBI al món, podem dir que Àfrica és
el pitjor lloc del planeta. En 27 països del continent africà la diversitat afectiva i
de gènere està legalment perseguida, i en quatre països es castiga amb la pena
capital. Però enmig de tot aquest desori hi ha petits oasis d’esperança, com el de
Cap Verd, conegut per la seva cantant més internacional, Cesària Évora.

Tchindas
Pablo García Pérez de Lara i Marc Serena
Catalunya-Cap Verd, 2015

Producció: Doble Banda, Zoco Serveis Audiovisuals. Guió: Marc Serena.
Fotografia: Pablo García Pérez de Lara. Muntatge: Pablo García Pérez
de Lara. Durada: 94 min. Idioma: crioll capverdià. Intèrprets: Tchinda

Andrade, Edinha Pitanga, Elvis Tolentino.

Pablo García Pérez de Lara ha dirigit dos llargmetratges: Fuente Álamo, la carícia del tiempo (2001) i Bolboreta, mariposa, papallona (2007). El seu curt Alicia
retratada (2002) va ser seleccionat a la Semaine de la Critique de Cannes. Marc
Serena és periodista i treballa com a guionista de ràdio i televisió. És autor del
llibre Això no és africà! Del Caire a Ciutat del Cap a través dels amors prohibits
(2014), a través del qual retrata diversos testimonis del col·lectiu LGTBI.

La sessió comptarà amb la presència del seu director, Marc Serena, i abans de la
pel·lícula es farà taula rodona sobre la transgressió de gènere i la transsexualitat.

15 de març. 22h
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Un enginyer espanyol que és professor a la Universitat d’Oklahoma, torna a Espanya per gaudir d’un any sabàtic. Llavors s’assabenta que el seu pare ha matat la
seva mare i se’n van de viatge junts en una moto amb sidecar. Així és com arriben
a un poblet perdut a la muntanya que sembla abandonat...
José Luis Cuerda va escriure i dirigir aquesta comèdia coral, de producció com-

plexa, que es va rodar l’estiu de 1988 en una zona rural d’Albacete. El seu admirat
Berlanga va declarar que la pel·lícula reunia el millor repartiment del cine espanyol.
Resines, Sazatornil, Ciges, Cassen –per citar-ne alguns–, protagonitzen una historia esbojarrada, irreverent, que bascula entre l’humor absurd i la fantasia delirant, subratllada per uns diàlegs d’arrel picaresca. Fins i tot s’ha inventat el terme
Subruralisme per definir el gènere i l’estil d’una obra tan singular.
José Luis Cuerda

Amanece, que no es poco
José Luis Cuerda Espanya, 1989
Producció: Compañía de Aventuras Comerciales, TVE, Paraíso. Guió:
José Luis Cuerda. Fotografia: Porfirio Enríquez. Música: José Nieto.
Durada: 106 min. Idioma: castellà. Intèrprets: Antonio Resines, Cassen,

Luis Ciges, Aurora Bautista, Enrique San Francisco, José Sazatornil,
Pastora Vega, Chus Lampreave, Manuel Alexandre, María Isbert.

Albacete, 1947. Va deixar la carrera de Dret per convertir-se en tècnic d’imatge
i so. El 1969 va entrar a l’equip d’informatius de TVE. Va debutar a la direcció
amb la comèdia Pares y nones (1982). Obtingué cinc premis Goya per El bosque
animado (1987), un film que combina humor i fantasia, fórmula que va portar a
l’extrem a Amanece, que no es poco (1989), amb gran èxit de taquilla. A La lengua de las mariposas (1999) fa un retrat sensible de la Guerra Civil que roman, fins
ara, com un dels millors treballs del director.

22 de març. 22h

Homenatge José Sazatornil

Bernie Tiede (Jack Black) és el subdirector d’una funerària d’un petit poble de
Texas. Un ciutadà exemplar que iniciarà una peculiar relació amb una vídua rica i
malvada (Shirley MacLaine). El seu idil·li sembla perfecte, però l’excés de control
de la dona farà que Bernie faci tot el possible per allunyar-se d’ella. La difícil relació
acabarà portant-los a una situació límit.
Potser l’èxit de Boyhood és el que ha permès que aquesta comèdia negra, dirigida
per Richard Linklater el 2011, surti ara a la llum al nostre país. Com a les seves
anteriors pel·lícules, el director experimenta amb el llenguatge cinematogràfic i
subverteix els gèneres barrejant realitat i ficció. Bernie és un fals documental, basat
en fets reals i interpretat per estrelles de Hollywood, on també hi intervenen testimonis autèntics que van viure el cas en primera persona. Una àcida combinació
de cinema negre, thriller, comedia i drama. Una peca única que cal recuperar, ara
que per fi s’ha estrenat.

Bernie
Richard Linklater EUA, 2011
Producció: Mandalay Vision. Guió: Skip Hollandsworth i Richard Linklater,
a partir d’un article de Skip Hollandsworth. Fotografia: Dick Pope. Música:
Graham Reynolds. Muntatge: Sandra Adair. Durada: 99 min. Idioma:
anglès. Intèrprets: Jack Black, Shirley MacLaine, Matthew McConaughey,

Brady Coleman, Richard Robichaux, Rick Dial, Brandon Smith.

Richard Linklater

Guionista i director de cinema nascut a Houston el 1969. És un dels rostres més
representatius del renaixement del cinema independent dels anys 90. A la seva
filmografia hi trobem algunes fites com Slacker (1991), Movida del 76 (1993), Fast
Food Nation (2006), A Scanner Darkly (2006) i la trilogia formada per Antes del
amanecer (1995), Antes del atardecer (2004) i Antes del anochecer (2013). La
seva última pel·lícula és la oscaritzada Boyhood (Momentos de una vida) (2014).

29 de març. 22h
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Sessions de dijous

Pantalla Oberta

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 21h
Aportació: 3 euros.
Servei de bar

Nadia segueix a amics i familiars sense ser vista. És una voyeur que viu de mirar
als altres, incapaç de reaccionar. Però aviat haurà de decidir què fer amb un
embaràs no desitjat, fruit d’una relació truncada per la recentment descoberta
homosexualitat de la seva exparella. Tot es revelarà amb l’aparició d’una família.
La mateixa que, quinze anys enrere, va ensenyar a la Nadia l’art de mirar.
A mida que la vida privada de Nadia es revel·la, la pel·lícula ens converteix a nosaltres espectadors, en els autèntics voyeurs. Traumes d’infància que només es
poden mitigar mitjançant l’observació, el ritual de reviure les pel·lícules casolanes
dels altres com un mitjà de vida; sentir, somiar, i situar-se davant la càmara com
la única manera de fer front a la malaltia.
Marc Recuenco

Voyeur
Marc Recuenco Catalunya, 2016
Producció: Olpama films i Freestudios. Guió: Marc Recuenco. Fotografia:
Olivier Pictet i Julien Boudeille. Música: Oso leone. Muntatge: Marc Recuenco,
Durada: 62 min. Idioma: català. Intèrprets: Núria Deulofeu, Gemma Guilera,
Pep Picas, Alba Guilera, Jordi Recort, Idil Criado i Joan Muntal.

Natural de Catalunya, viu entre París i Barcelona. La seva primera vocació és
l’arquitectura, però a partir de 2002 estudia Direcció de cinema. Els seus treballs
han estat seleccionats i premiats en Festivals internacionals, i representa una
atmosfera intencionada i atractiva mitjançant una estètica molt elaborada. Voyeur
és la seva òpera prima de llargmetratge ficció.
La sessió comptarà amb la presència del director, Marc Recuenco.

28 de gener. 21h Pantalla Oberta

La Lily reparteix pamflets d’un bar de copes pels carrers de Madrid en ple mes
d’agost. Com molts joves de la seva generació, aparenta ser forta i independent,
controlar el seu destí i tenir grans aspiracions professionals. Però durant la deriva
d’una nit d’estiu, descobrirem a l’autèntica Lily: està a punt de complir els 30,
es troba a l’atur i beu massa. Vol tenir fills, però no troba parella estable i troba a
faltar algú a qui abraçar mentre dorm.
Las aventuras de Lily Ojos de Gato combina el retrat social de Madrid, una historia d’aventures minimalista i un drama sobre la juventut. La pel·lícula, rodada al
llarg de mesos, treballa amb la dialèctica entre un guió marcat i la improvisació
per aportar realitat a la proposta cinematogràfica.
Yonai Boix

Las aventuras de Lily Ojos de Gato
Yonay Boix

Catalunya, 2013
Producció: Zabriskie films, Smegma Films, Paulo Branco. Guió: Yonay
Boix. Fotografia: Pol Aregall. Muntatge: Yonay Boix. Durada: 86 min.
Idioma: Castellà. Intèrprets: Ana Adams, José Gimeno, Beatriz Olivares,

Elena Rey, Álex Alcaide, Antón Belmonte, Jorge Aznar, Ester Gombau.

Dirigeix el seu segon llarg després d’Amanecidos, pel·lícula codirigida el 2011
amb Pol Aregall. Tots dos són responsables de Smegma Films, una productora
de curt però intens recorregut que representa una de les apostes joves de l’actual panorama cinematogràfic. Las aventuras de Lily Ojos de Gato ha estat present
al Festival de cine europeo de Sevilla (Secció Resistencias) i al Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona (Secció Un impulso colectivo).
La sessió comptarà amb la presència del director, Yonai Boixi, i de part de
l’equip tècnic.

11 de febrer. 21h Pantalla Oberta

Remembrança i obres de petit format és una sessió especial preparada per l’autor Antoni Casassas on s’hi projectaran alguns dels seus projectes realitzats en
els últims anys.
Tots els treballs formen part d’una etapa de recerca d’un llenguatge cinematogràfic propi. Per això l’autor s’endinsa en l’entorn que li és més proper, convivint
amb les persones i els llocs que el conformen. I ho fa seguint els camins propis
de la intuïció pictòrica i l’esbós, sense utilitzar els formats clàssics del relat cinematogràfic.
Antoni Casassas

Remebrança i obres de petit
format

Treballa des dels anys 90 en projectes artístics vinculats a diferents disciplines
com ara la pintura, l’arquitectura, la fotografia o l’audiovisual. Ha fet cursos de
cinema amb Bigas Luna, cursos d’arquitectura a la Universitat d’Arquitectura i
Disseny d’Interiors de North of London i d’Escenografia a la Kontsfack School
of Art d’Estocolm.

Antoni Casassas Catalunya, 2015
Amb Lluís Solà, Àngels Jordà, Montse Caralt, Mònica Rovira, Joana
Farrés, Ernest Miralles.

La sessió comptarà amb la presència del director.

17 de març. 21h Pantalla Oberta

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
Servei de bar

La cançó del mar

Les malifetes de l’Emil

Tomm Moore.

Per Åhlin, Alicja Björk Jaworski i Lasse Persson.

L’autor de l’excel·lent El secret de Kells, que ja vam gaudir a Cineclub Xic,
ens torna a captivar amb una altra meravella animada on se’ns explica el
mite celta de la selkie: la dona que és foca al mar i humana quan trepitja terra. La selkie en aquesta historia és la Saoirse, una nena que viu en un far,
en una petita illa irlandesa. La cançó del mar va estar nominada a l’Oscar
com a millor pel·lícula d’animació. 93’

A Katthult de Lönneberga (Smaland) hi viu l’Emil amb la Ida, la seva germana
petita, els seus pares, el granger i la minyona. A l’Emil li agrada molt jugar però
sovint acaba fent malifetes. Per això el tanquen al magatzem de la llenya.

Diumenge, 10 de gener. 17h

Diumenge, 24 de gener. 17h

Irlanda, 2014

Suècia, 2013

Basada en les populars narracions d’Astrid Lindgren, la creadora d’altres
personatges literaris tan coneguts com la Pippi Calcesllargues i Karlsson de les
teulades. 63’

La Ventafocs

Hawaai hawai

Václav Vorlícek.

Amole Gupte.

Hi ha pel·lícules que marquen tota una generació, i La Ventafocs txeca n’és
una. Va ser el primer film infantil doblat al català i es va fer molt popular
entre els nens i nenes que van créixer a mitjans dels 70. Inspirat pels canvis
de rols i per la renovació cultural i social de finals dels anys 60, ofereix un
perfil vivaç, enginyós i fins i tot desvergonyit. Una autèntica delícia que hem
programat escoltant la petició de diversos espectadors del Xic. 85’

Arjun viu al barri més pobre de Dharavi. Orfe de pare, es veu obligat a treballar en
una parada de l’aparcament d’un club de patinatge. Allà fa volar la seva imaginació
i es deleix per convertir-se en un gran patinador.

Diumenge, 7 de febrer. 17h

Diumenge, 21 de febrer. 17h Festival Nits de cinema oriental

Txecoslovàquia, 1973

Índia, 2014

Després de la magnífica Stanley Ka Dabba, Amole Gupte ens torna a regalar un
conte de fades quotidià, amb un nen sense recursos que vol aconseguir un somni.
I una vegada més, el jove actor Partho Gupte es fica el públic a la butxaca. 120’

La petita Anna i el Tiet Llargarut

Pas a pas

Alicja Björk Jaworski, Lasse Perssoni, Per Åhlin.

Diversos autors.

Suècia, 2012

La petita Anna és valenta i arrauxada. Descobreix el món amb el Tiet Llargarut, que tot i que és gran i alt, és espantadís. Però fan moltes coses junts,
van a nedar, a pescar, esquien, van en avió i es construeixen una casa dalt
d’un arbre. I el Tiet Llargarut li fa uns pastissos tan bons, que la petita Anna
no podria tenir un amic millor!

Diversos països, 2014
Sis històries poètiques, tendres i divertides que ens narren les peripècies d’un
nen de cartró que viu a l’oceà, d’un homenet que despenja la lluna o d’uns
animals de la selva espantats per un soroll estrany.
Una selecció de pel·lícules creatives, tendres, artístiques i plenes de màgia que
fan créixer. 45’

Una pel·lícula que transmet uns valors ideals per a la quitxalla i amb una
intenció pedagògica encomiable. 47’

Diumenge, 6 de març. 17h

Diumenge, 20 de març. 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
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