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Sessió Especial

Els socis i sòcies volien urnes, volien dir-hi la seva, i Cineclub Vic sí que
sap escoltar un mandat democràtic. Per això, fent cas dels resultats del
procés participatiu que vam portar a terme, a partir d’ara les sessions
de dimarts començaran a les 21.30 h. Perquè ens puguem llevar ben
d’hora els dimecres. I per deixar-ho tot ordenat, les sessions de dijous
també començaran a la mateixa hora. Tot ha de canviar perquè res no canviï
i a Cineclub continuem amb l’objectiu d’oferir-vos la millor programació de
cinema. Continuem sumant i les col·laboracions amb entitats i col·lectius no
paren de créixer i donen el seu fruit en un cicle compromès i obert al debat.
Els dimarts de Cineclub Vic comencen poètics, amb l’últim film de Jim
Jarmusch, Paterson. La seguiran la trepidant i políticament compromesa
Desierto; l’espectacular Z, la ciudad perdida, dins la 7a Mostra de Cinema
Etnogràfic; la divertida La alta sociedad; la colpidora I Am Not Your Negro,
amb el Festival Protesta; la combativa La mano invisible, la bellíssima AmaSan i la màgica Your Name.
Els dimarts combinem les sessions de Cineclub Vic amb les de Filmoteca:
clàssics d’ahir i d’avui per commemorar tot tipus d’efemèrides: el Dia Mundial
de l‘Alzheimer amb Lejos de Ella, el de la Salut Mental amb Réquiem por
un sueño, la guerra i postguerra espanyoles amb Mourir à Madrid i els 150

anys de la Guàrdia Urbana de Vic amb Fargo. La sessió especial Julius 2017
ens farà volar en unes Naves misteriorsas i acabarem recordant a Jonathan
Demme, un gran cineasta que ens ha deixat recentment, amb la projecció
d’Algo Salvaje.
Tindrem tres sessions de dijous: començarem amb un Cineclub Frik en tota
regla, Pieles, d’Eduardo Casanova; després posarem els drets dels infants a
debat en col·laboració amb l’Espai Oikia a La isla de Giovanni, i veurem un
recull de treballs audiovisuals catalans dins de la Mostra VOC organitzada
amb Òmnium Cultural dins dels actes del Julius.
Després de les vacances torna el Cineclub Xic amb més força que mai.
Tindrem set propostes úniques, originals i que trenquen fronteres: Ocells
de pas, El pinzell màgic, La vida d‘en Carbassó, La tortuga vermella, Sing
Street, Dos col·legues al rescat i Malson abans de Nadal. Cada sessió del
Xic comptarà amb una activitat complementària organitzada conjuntament
amb el Consell Local de Cooperació.

Cineclub Vic

Sessions de dimarts

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC a les 21.30 h.
Socis i sòcies: entrada gratuïta
Aportació d’ún dia: 5 euros. Descomptes 20%: Carnet VicJove, Estudiants, Jubilats/des.
Sessió 12 de desembre: entrada gratuïta
Servei de bar

Paterson (Adam Driver) és un conductor d’autobús que viu a la ciutat homònima
juntament amb la seva parella (Golshifteh Farahani) i el seu gos malcarat. La
seva vida és una aparent rutina que només trenca per escriure poesia.
El director Jim Jarmusch, un dels habituals de Cineclub Vic, torna amb un dels
seus millors treballs. En aquesta ocasió ens mostra una setmana de la vida de
Paterson, amb un estil que recorda el de Bela Tar a The Turin Horse: un seguit
d’accions repetitives en la tasca diara del nostre protagonista. Durant la jornada
laboral, Paterson escriu petits poemes que omplen literalment la pantalla i té
diverses trobades amb personatges de la ciutat. Un film hipnòtic i suggestiu, un
cant a les petites coses que fan la vida més rica i on el director no s’oblida del
seu humor habitual.
Jim Jarmusch

Paterson
Jim Jarmusch EUA-França-Alemanya, 2016
Producció: K5 International, Amazon Studios, Inkjet Productions. Guió: Jim
Jarmusch. Fotografia: Frederick Elmes. Música: Jim Jarmusch, Carter Logan,
Sqürl. Muntatge: Affonso Gonçalves. Durada: 1 h 58 min. Idioma: VO en
anglès amb subtítols. Intèrprets: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie,

Rizwan Manji, Dominic Liriano, Jaden Michael, Barry Shabaka Henley.

Nascut a Akron (Ohio) el 1953, va estudiar literatura a la Columbia University i més
tard es va inscriure al departament de cinema de la Universitat de Nova York, on va
treballar com a assistent de Nicholas Ray. Va debutar com a director, productor i
guionista el 1980 amb Vacaciones permanentes, i va començar així una estimulant i
original filmografia amb títols tan destacats com Bajo el peso de la ley (1986), Dead
Man (1995), Coffe and Cigarrettes (2003), Flores rotas (2005) o Sólo los amantes
sobreviven (2003). Durant el 2016 va estrenar Paterson i Gimme Danger.

12 de setembre. 21:30 h Sessió núm. 1.241

Fiona (Julie Christie) i Grant (Gordon Pinsent) són un vell matrimoni que gaudeixen d’una vida còmoda i tranquil·la. Però aquest benestar es trenca quan ella
comença a patir pèrdues de memòria i decideix ingressar en una residència.
La jove actriu Sarah Polley no va tenir por de debutar com a directora amb un
tema tan delicat com el de l’Alzhèimerr, però sense cops baixos ni sentimentalisme barat. La seva òpera prima ens mostra un relat d’amor tan poderós dramàticament com ferm en la direcció. Les seves principals armes són la font original,
un relat de la guanyadora del Nobel Alice Munro, que la mateixa Polley va adaptar,
i una parella interpretativa de luxe.
Sarah Polley

Lejos de ella
Away from Her
Sarah Polley Canadà-Regne Unit-EUA, 2006
Producció: Foundry Films, Capri Releasing. Guió: Sarah Polley a partir del
relat d’Alice Munro. Fotografia: Luc Montpellier. Música: Jonathan Goldsmith.
Muntatge: David Wharnsby. Durada: 1 h 50 min. Idioma: VO en anglès amb
subtítols. Intèrprets: Gordon Pinsent, Julie Christie, Olympia Dukakis.

Nascuda el 1979 a Canadà, va debutar el 1985 com a actriu infantil i mai no ha
deixat d’actuar. Ha barrejat treballs independents amb altres de més comercials
i s’ha convertit en un rostre popular de la indústria del cinema nord-americà. A
principis dels 2000 va començar a dirigir curts i episodis televisius. Després de
debutar en el llarg amb Lejos de ella ha dirigit Take This Waltz (2011) i actualment
prepara el documental Stories We Tell.
Pel·lícula programada conjuntament amb l’Associació de Familiars i Malalts
d’Alzheimer d’Osona (AFMADO) dins dels actes del Dia Mundial de l’Alzheimer.

Dia Mundial de l’Alzheimer

19 de setembre. 21:30 h

Un grup de persones intenten creuar de forma il·legal la frontera entre Mèxic i els
Estats Units. Quan la furgoneta que els transporta s’averia decideixen continuar
a peu. Uns pocs quilòmetres que es convertiran en un infern per culpa de la
calor del desert i, sobretot, per l’amenaça d’un franctirador disposat a tot per
aturar-los.
Després d’aquest inici, gairebé un pròleg, Desierto es converteix en una persecució sense treba, un joc del gat (Harry Dean Morgan) i la rata (Gael García Bernal)
que no ens deixarà escapar fins al final. El film, tens i angoixant, funciona perfectament com un thriller d’acció i terror però, a més, esdevé una perfecta metàfora
del conflicte al voltant de la immigració que viu els Estats Units i també la resta
del món. Com el mateix director ha dit, “Desierto és un malson que Trump pot
convertir en realitat”.
Jonás Cuarón

Desierto
Jonás Cuarón Mèxic-França, 2015
Producció: Esperanto Kino, Itaca Films, CG Cinéma. Guió: Jonás Cuarón,
Mateo Garcia. Fotografia: Damian Garcia. Música: Woodkid. Muntatge: Jonás
Cuarón. Durada: 1 h 28 min. Idioma: VO en anglès i castellà amb subtítols.
Intèrprets: Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo, Diego
Cataño, Marco Pérez, David Peralta Arreola, Óscar Flores Guerrero.

Nascut a Mèxic el 1981, és un director, guionista, muntador i productor de cinema. Va estudiar al Vassar College i va debutar l’any 2007 amb el film Año uña. El
2013 va coescriure amb el seu pare l’èxit Gravity, del qual ha rodat un spin off en
forma de curt, Aningaaq (2013). El 2015 va dirigir Desierto i actualment prepara
una nova versió de El Zorro, protagonitzada per Gael García Bernal.

26 de setembre. 21:30 h Sessió núm. 1.242

Durant segles, els europeus havien discutit sobre l’existència d’una antiga civilització a l’Amazones. El 1925, l’explorador britànic Percy Fawcet s’endinsa a la
selva boliviana amb l’obsessió de demostrar que totes les històries de la ciutat de
Z eren certes. Fawcet i el seu equip intentaran fer el descobriment més important
de la història i triomfar en una missió on molts altres havien fracassat.
El director James Gray ha demostrat ser un dels directors més estimulants i contundents del cinema actual. Ara s’acosta al cinema d’aventures més pur sense
deixar de banda el seu interès per la crònica dels conflictes humans. Basada en la
novel·la de David Grann, la pel·lícula se centra en la biografia real de Fawcet sense
deixar de banda l’espectacle cinematogràfic de l’aventura a la selva.
James Gray

Z, la ciudad perdida
The Lost City of Z
James Gray EUA, 2016
Producció: Keep Your Head, MICA Entertainment. Guió: J. Gray a partir de la
novel·la de David Grann. Fotografia: Darius Khondji. Música: Christopher Spelman.
Muntatge: John Axelrad, Lee Haugen. Durada: 2 h 21 min. Idioma: VO en anglès
amb subtítols. Intèrprets: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller.

Nascut a Nova York a l’any 1969, és un dels directors més reconeguts de la seva
generació des que va debutar, amb 25 anys, amb Little Odissea (1994). Després
va dirigir La otra cara del crimen (2000), La noche es nuestra (2007), Two lovers
(2008) i El sueño de Ellis ( 2013). Tots ells són exemples de films on conviuen el
cinema comercial i la voluntat artística del realitzador.
Sessió programada conjuntament amb el Museu del Ter de Manlleu dins dels
actes de la 7a Mostra de Cinema Etnogràfic.

7a Mostra de Cinema Etnogràfic

3 d’octubre. 21:30 h

Sessió núm. 1.243

Harry i la seva mare tenen somnis ben diferents: mentre que ella segueix una dieta
amb l’esperança de participar en un concurs televisiu, Harry i la seva xicota volen
establir un negoci propi amb els beneficis del tràfic de drogues.
Basada en la novel·la homònima de Hubert Selby Jr., és la segona pel·lícula, intensa i arriscada, del director Darren Aronofsky. A partir d’un guió literari impecable,
l’autor s’endinsa fins a les entranyes en el fenomen de les addiccions. La narració
pren embranzida gràcies a un muntatge vibrant d’acció paral·lela. La divisió de
pantalla o els sobtats canvis de ritme són alguns recursos fílmics que il·lustren la
davallada a l’infern dels protagonistes, en un retrat sense concessions sobre els
efectes devastadors dels narcòtics.
Darren Aronofsky

Réquiem por un sueño
Requiem for a Dream
Darren Aronofsky EUA, 2000
Producció: Artisan Entertainment, Thousand Words. Guió: Hubert Selby Jr.
a partir de la seva novel·la. Fotografia: Matthew Libatique. Música: Clint
Mansell. Muntatge: Jay Rabinowitz. Durada: 1 h 42 min. Idioma: VO en
anglès amb subtítols. Intèrprets: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly.

Nascut el 1969 a Nova York, va estudiar cinema a la Universitat de Harvard, on va
rodar alguns curts interessants com Protozoa (1993). El seu debut com a director
va ser Pi (1998), un èxit immediat en els circuits independents. Dos anys més tard
confirma el seu talent creatiu amb Réquiem por un sueño. A la seva filmografia hi
trobem altres títols importants, com El luchador (2008) o Cisne Negro (2010).
Sessió programada conjuntament amb Osonament dins del programa d’actes amb
motiu del Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre).

Dia Mundial de la Salut Mental

10 d’octubre. 21:30 h

Estiu de 1919. Diversos turistes han desaparegut a la costa del nord de França. Els
inspectors Machin i Malfoy investiguen uns crims que han trencat l’harmonia aparent que imperava entre la comunitat de pescadors i una família acabalada. Tots
dos col·lectius veuran sacsejades les seves conviccions i els seus estils de vida.
Amb El pequeño Quinquin, Bruno Dumont va fer un salt a un particular estil de
comèdia que ara abraça en tota la seva magnitud. Aquesta és una pel·lícula excèntrica que vol posar de manifest la diferència de classes a través de la sàtira i la
degeneració dels valors. Dumont continua criticant els problemes de la societat
actual i carregant ideològicament i políticament contra certs estaments. Però en
aquest cas ho fa sota una cortina d’humor negre i paròdic, amb unes interpretacions delirants per part d’actors i actrius no professionals que comparteixen pla
amb estrelles com Juliette Binoche.
Bruno Dumont

La alta sociedad
Ma Loute
Bruno Dumont França-Alemanya-Bèlgica, 2016
Producció: 3B Productions, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH.
Guió: Bruno Dumont. Fotografia: Guillaume Deffontaines. Muntatge: Basile
Belkhiri. Durada: 2 h 2 min. Idioma: VO en francès i anglès amb subtítols.
Intèrprets: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Raph.

Nascut el 1958 a Bailleul, França. Fins ara ha dirigit vuit llargmetratges i la minisèrie de televisió El pequeño Quinquin (2014), tots ells a la frontera entre el realisme
dramàtic i l’avantguarda. La seva obra ha obtingut ressò internacional després
d’haver guanyat dues vegades el Gran Premi del Jurat del Festival de Cannes per
L’humanité (1999) i Flandres (2006).

17 d’octubre. 21:30 h Sessió núm. 1.244

A partir de Remember This House, l’obra inacabada de l’escriptor i activista pels
drets dels afroamericans, James Baldwin, la pel·lícula ens presenta imatges sobre el
racisme als Estats Units a l’entorn de les figures de tres amics de l’escriptor assassinats: Martin Luther King, Medgar Evers i Malcolm X.
Un documental demolidor sobre el racisme i la violència contra la comunitat afroamericana dels Estats Units. La narració fa un recorregut històric de la brutalitat que els
afroamericans han patit en tots els àmbits de la vida. La combinació d’imatges documentals i fotografies posa de relleu una situació que encara avui no s’ha solucionat.
Raoul Peck

I Am Not Your Negro
Raoul Peck Suissa-França-Bèlgica-EUA, 2016
Producció: Velvet Film. Guió: Raoul Peck a partir de l’obra de James Baldwin.
Fotografia: Henry Adebonojo, Bill Ross IV, Turner Ross. Música: Alexei Aigui.
Muntatge: Alexandra Strauss. Durada: 1 h 33 min. Idioma: VO en anglès i
francès amb subtítols. Narrador: Samuel L. Jackson. Arxiu: James Baldwin,

Harry Belafonte, Marlon Brando, George W. Bush, Dick Cavett, Ray Charles.

Neix el 9 de setembre de 1953 a Port-au-Prince, Haití. Va estudiar als Estats Units,
França i Alemania. A partir del 1980 treballa de fotògraf i periodista a més de dirigir
curtmetratges documentals. El 1986 funda la productora Velvet Films. El 1996 i
1997 va ser ministre de Cultura a Haití. De la seva extensa filmografia destaquen
títols com Lumumba: La mort d’un prophète (1990), L’homme sur les quais (1993)
i I’m not your negro.
Sessió programada amb la col·laboració del Festival Protesta dins dels actes de
la 5a edició del Festival (del 20 al 28 d’octubre).

Festival Protesta

24 d’octubre. 21:30 h Sessió núm. 1.245

A partir d’imatges de l’època, el documental fa una revisió de la guerra civil espanyola des de diferents punts de vista. Esdevé una crònica de la dictadura de
Franco, la mort de Lorca, el bombardeig de Guernika i les brigades internacionals.
El director, Frédéric Rossif, i la productora Nicole Sthèphane van enganyar a la dictadura franquista dient que volien fer un documental lloant la figura del dictador amb
el títol provisional de La España eterna. El règim, que volia netejar la seva imatge, va
concedir tota mena de facilitats per rodar al país i documentar-se amb imatges del
No-Do. Quan varen veure que en realitat el film era un al·legat antifeixista van intentar
impedir, sense èxit, la seva estrena a França. A Espanya, la pel·lícula es va estrenar
el 1978 i resta avui un testimoni de primer ordre sobre la Guerra Civil.
Frédéric Rossif

Mourir à Madrid
Frédéric Rossif França, 1963
Producció: Ancinex. Guió: Frédéric Rossif i Madeleine Chapsal.
Fotografia: Georges Barsky. Música: Maurice Jarre. Muntatge: Suzanne
Baron. Durada: 1 h 25 min. Idioma: VO en francès amb subtítols. Material
d’arxiu: Manuel Azaña, Léon Blum, Neville Chamberlain, Lluís Companys,

Francisco Franco, Adolf Hitler, Dolores Ibárruri, José Millán Astray, Emilio Mola.

Va néixer el 24 d’agost de 1922 a Montenegro. A partir de 1948 col·labora amb la
Cinémathèque Française i treballa amb Jean Cocteau. A finals dels 50 comença
a dirigir documentals sobre vida salvatge, art, música i testimonials. L’any 1963
guanyà el premi Jean Vigo i fou nominat a l’Oscar per Mourir à Madrid. Va morir
a París el 18 d’abril de 1990.
Programada conjuntament amb la UVic-UCC dins del programa d’activitats
transversals Memòria històrica: Guerra i Postguerra.

Memòria històrica: Guerra i Postguerra

7 de novembre. 21:30 h

En una nau industrial, onze persones són contractades per fer la seva feina davant
del públic: un paleta, un carnisser, una costurera, una teleoperadora, un cambrer,
un mosso de magatzem, un mecànic, un informàtic i una netejadora. No saben si
es tracta d’un projecte artístic, un experiment sociològic o un espectacle de fira.
Prenent com a punt de partida la novel·la d’Isaac Rosa, La mano invisible esdevé
una paràbola sobre la precarietat al món laboral. L’objectiu del director era “situar
l’espectador en un punt intermedi entre els protagonistes i el públic que paga per
veure’ls cada dia, obligant-lo a qüestionar tot allò que hem après sobre el món de
la feina i que no posem mai en dubte”. Aquesta és una pel·lícula cooperativa i autogestionada, finançada en part a través de micromecenatge i que ha aconseguit presència en sales comercials movent-se al marge dels circuits de distribució habitual.
David Macián

La mano invisible
David Macián Espanya, 2016
Producció: La mano invisible. Guió: David Macián i Daniel Cortázar a partir de la
novel·la d’Isaac Rosa. Fotografia: Fernando Fernández. Música: Paco Alcázar.
Muntatge: Daniel Cortazar. Durada: 1 h 20 min. Idioma: castellà. Intèrprets:

Marta Larralde, Marina Salas, Josean Bengoetxea, José Luis Torrijo, Edu Ferrés,
Bárbara Santa-Cruz, Daniel Pérez Prada, Esther Ortega, Christen Joulin.

Nascut a Cartagena el 1980, és un realitzador audiovisual bregat en el món del
curtmetratge, on ha obtingut diversos premis nacionals i internacionals. Ha treballat en diversos projectes com a cap de producció, ajudant de direcció i muntador. La seva primera pel·lícula és La mano invisible.
Sessió programada amb la col·laboració de la cooperativa de comunicació Dies
d’agost.

14 de novembre. 21:30 h Sessió núm. 1.246

Al segle XXI, la vida vegetal desapareix de la Terra. Els últims espècimens es
troben en tres naus espacials situades a l’òrbita de Saturn. El botànic Freeman
Lowell (Bruce Dern) és el responsable del seu manteniment, amb l’esperança de
repoblar el planeta amb les poques espècies que queden a les naus. Però de
sobte rep l’ordre de destruir totes les espècies i tornar a la Terra.
El creador dels efectes especials de 2001 i Encontres a la 3a Fase, Douglas
Trumbull, es va estrenar darrere les càmeres amb aquest al·legat ecologista que
volia conscienciar el públic de les conseqüències de l’acció humana sobre el
planeta. El missatge ecologista es podria aplicar també a la seva producció: baix
pressupost, reutilització de decorats i efectes especials d’altres films i una simplicitat extrema en la posada en escena. Un autèntic film de culte que recuperem
en motiu del Festival Julius 2017.
Douglas Trumbull

Naves misteriosas
Silent Running
Douglas Trumbull EUA, 1972
Guió: Deric Washburn, Michael Cimino, Steven Bochco. Fotografia: Charles
F. Wheeler. Música: Peter Schickele. Muntatge: Aaron Stell. Durada: 1 h
29 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: Bruce Dern, Cliff

Potts, Ron Rifkin, Jesse Vint, Mark Persons, Steven Brown.

Nascut a Los Angeles el 8 d’abril de 1942. És un pioner dels efectes visuals. A finals dels 60 va revolucionar el cinema de ciència-ficció amb el seu treball a 2001:
Una odissea de l’espai (1968), de Stanley Kubrick. També és el responsable dels
efectes visuals de Encontres a la 3a Fase (1977), Star Trek (1979) i Blade Runner
(1982). Va dirigir dos clàssics del gènere com Naves silenciosas (1972) i Proyecto
Brainstorm (1983) i posteriorment va rodar diversos curtmetratges.

21 de novembre. 21:30 h Festival Julius 2017

Un venedor de cotxes aclaparat pels deutes contracta dos malfactors perquè
segrestin la seva dona i fer que el seu sogre pagui el rescat. Però ben aviat les
coses es començaran a complicar en una història rocambolesca.
Guanyadora de dos premis Oscar (millor actriu per Frances McDormand i millor
guió original), aquesta pel·lícula dels germans Coen es va convertir en un clàssic
instantani i ha esdevingut un film de culte. Com a totes les seves pel·lícules, l’espai juga un paper imprescindible i els Coen donen aquí una imatge demolidora de
la societat americana del Mid West. Amb unes grans dosis d’humor negre i amb
la col·laboració d’actors habituals, els germans orquestren una mena de grand
guinyol a l’americana en un dels seus millors treballs.
Joel i Ethan Coen

Fargo
Joel i Ethan Coen EUA, 1996
Producció: PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Film. Guió: Joel
i Ethan Coen. Fotografia: Roger Deakins. Música: Carter Burwell. Muntatge: Joel i Ethan Coen. Durada: 1 h 38 min. Idioma: VO en anglès amb
subtítols. Intèrprets: Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare, Kristin Rudrüd, Harve Presnell.

Nascuts a Minessota, Joel estudià cinema a Nova York i Ethan filosofia a Princenton. Joel entra a treballar de muntador i debuta a la direcció l’any 1984 amb
Sangre fàcil, en estreta col·laboració amb el seu germà. Aquesta opera prima
obtingué nombrosos premis i va ser la porta d’entrada a un cinema original i
atrevit. En la seva filmografia destaquen films com Muerte entre las flores (1990),
Barton Fink (1991), El gran Lebowski (1998), No es país para viejos (2007) i A
propósito de Llewyn Davis (2013).

150 anys de la Guàrdia Urbana de Vic

28 de novembre. 21:30 h

Charles (Jeff Daniels) és un home de negocis mediocre amb una vida rutinària i
poc atractiva fins que coneix Lulu (Melanie Griffith) una noia atractiva i perillosa
que el farà anar de bòlit.
Algo salvaje és una barreja original de comèdia esbojarrada, road-movie i thriller
amb un ritme trepidant que enganxa l’espectador des de les primeres imatges.
Reforçada amb una magnífica banda sonora de John Cale i Laurie Anderson, la
història ens remet a una versió moderna de La fiera de mi niña però ben aviat la
cosa es complica. Jonathan Demme demostra domina la planificació d’escenes
i destaca la bona tasca que fan i la química que hi ha entre els dos actors protagonistes, Daniels i Griffith, sense oblidar Ray Liotta, el dolent de la funció.
Jonathan Demme

Algo salvaje
Something Wild
Jonathan Demme EUA, 1986
Producció: Religioso Primitiva. Guió: E. Max Frye. Fotografia: Tak Fujimoto.
Música: Laurie Anderson, John Cale. Durada: 1 h 54 min. Muntatge: Craig
McKay. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: Jeff Daniels, Melanie

Griffith, Tracey Walter, George ‘Red’ Schwartz, Leib Lensky.

Nascut a Nova York el 1944, com molts altres directors entrà al cinema de la mà
de Roger Corman col·laborant en el guió d’Angels Hard as They Come (1971) un
film de motoristes inspirat en Rashomon. El 1974 dirigeix La carcel caliente però
no va ser fins al seu cinquè llargmetratge, Melvin y Howard (1980), que captà
l’atenció dels grans estudis. De la seva filmografia destaquen títols com Stop
making sense (1984), Algo salvaje i les oscaritzades El silencio de los corderos
(1991) i Philadelphia (1993). Va morir el 26 d’abril a Nova York.

Homenatge Jonathan Demme

5 de desembre. 21:30 h

A Wagu, un petit poble costaner de Japó, Matsumi, Mayumi i Masumi s’endinsen diàriament al mar per pescar. Ho fan sense ampolles d’oxígen i seguint un
ritual que les dones Ama-San s’ha anat transmetent durant centenars d’anys.
Aquet documental d’una gran bellesa ens mostra la figura de les Ama-San, dones que continuen mantenint viva una tradició gairebé mil·lenària. El film mostra
la vida quotidiana de tres d’aquestes dones, de diferents generacions, i com
duen a terme la seva perillosa feina en un moment en què la modernitat està
posant en perill la continuïtat d’aquest sistema de pesca.
Cláudia Varejão

Va néixer a Porto, Portugal, i va estudiar cinema i fotografia. Va dirigir diversos
curts i va debutar al cinema amb un documental sobre el món de la dansa, No
Escuro do Cinema Descalço os Sapatos (2016). El seu últim film és Ama-San,
guanyador de diversos premis en festivals de documentals d’arreu del món.

Ama-San
Cláudia Varejão Portugal-Japó, 2016
Producció: Terratreme Filmes, Mira Film, Flying Pillow Films. Guió: Cláudia
Varejão. Fotografia: Cláudia Varejão. Muntatge: João Braz i Cláudia Varejão. Durada: 1 h 52 min. Idioma: VO en anglès i japonès amb subtítols. Hi
intervenen: Matsumi Koiso, Mayumi Mitsuhashi, Masumi Shibahara

Programada conjuntament amb VicDones-SIAD Osona. Hi col·laboren la Diputació de Barcelona i la Fundació SGAE. Amb el suport a la difusió de l’Acadèmia
del Cinema Català. Aquesta pel·lícula forma part de la cinquena edició de Conegudes (també) a casa, el programa itinerant de la 25a Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona.

Conegudes (també) a casa

12 de desembre. 21:30 h Sessió núm. 1.247

Per un caprici del destí, un noi i una noia veuen com els seus cossos s’intercanvien. Ell viu a la gran ciutat i ella en un petit poble envoltat de tradicions i, de tant
en tant, es desperten al cos de l’altre. Després d’intentar lluitar contra aquesta
realitat, crearan un sistema de comunicació per comprendre’s i ajudar-se.
La pel·lícula d’animació japonesa més taquillera de la història ha atrapat a tot
tipus de públic pel seu ball de gèneres, la seva cuidada animació i un discurs
molt més adult del que pot semblar a simple vista. El realitzador japonès Makoto
Shinkai ens torna a enlluernar amb un relat que fusiona una premissa de ciència-ficció amb una història de creixement personal. La pel·lícula comença com
una comèdia, deriva cap al drama i no s’avergonyeix en fer servir elements típics
del cinema d’animació adolescent, inclosos els moments musicals.
Makoto Shinkai

Your Name
Kimi no na wa

Nascut el 1973, és un director, animador i actor de doblatge d’anime i videojocs.
El 1999, mentre treballava en una empresa de videojocs, va presentar el seu premiat curt Ella y su gato. Després de dirigir diversos curts presenta el seu primer
llarg d’animació, El lugar que nos prometimos (2004). La seguirien 5 centímetros
por segundo (2007), Viaje a Agartha (2011) i El jardín de las palabras (2013).

Makoto Shinkai Japó, 2016
Producció: Amuse, Answer Studio, The, CoMix Wave Films. Guió: Makoto
Shinkai. Música: Radwimps. Muntatge: Makoto Shinkai. Durada: 1 h 46 min.
Idioma: VO en japonès amb subtítols. Animació.

19 de desembre. 21:30 h. Sessió núm. 1.248

Sessions de dijous

| Sessió Especial

Totes les pel·lícules es projectaran a l’Espai de Teatre i Cinema ETC.
Servei de bar

Pel·lícula coral sobre personatges físicament diferents, que es veuen obligats a amagar-se de la societat. A tall d’exemple, esmentem a Samantha, una dona amb l’aparell digestiu al revés; Laura, una noia sense ulls; o Ana, que té la cara deformada.
Pieles és el primer llargmetratge escrit i dirigit per Eduardo Casanova, un jove actor madrileny que ha plasmat el seu univers personal, oníric i obsessiu, sense por
d’abordar un tema tan sensible. El director es rebel·la en contra del discurs dominant
que imposa uns cànons de bellesa/normalitat i condemna a la marginació aquelles persones nascudes amb deformitats, o bé amb inclinacions que es consideren
patològiques. El guió s’estructura com un mosaic d’històries creuades en clau de
comèdia, que mescla l’humor negre, el deliri i el melodrama.
Eduardo Casanova

Pieles
Eduardo Casanova Espanya, 2017
Producció: Pokeepsie Films, Nadie es Perfecto, The Other Side Films, Netflix
Guió: Eduardo Casanova. Fotografia: José Antonio Muñoz “Nono”. Música:
Ángel Ramos. Durada: 1 h 17 min. Idioma: castellà. Intèrprets: Candela

Peña, Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Carmen Machi, Secun de la Rosa,
Jon Kortajarena, Joaquín Climent, Enrique Martínez, Eloi Costa, Itziar Castro.

Actor, guionista i director de cinema nascut a Madrid l’any 1991. A l’adolescència
va encarnar el paper de Fidel en la sèrie televisiva Aída (Telecinco), amb el qual
va assolir una gran popularitat. En aquesta època va actuar en muntatges teatrals
com El principito. A partir de 2011 va començar a realitzar una sèrie de curts d’estil
underground. Amb la producció d’Àlex de la Iglesia, va dirigir Pieles. Envoltat de
polèmica, el film ha participat a la Berlinale, i ha rebut un premi del Jurat al Festival
de Málaga 2017.

Dijous, 28 de setembre a les 21:30 h

Ha acabat la Segona Guerra Mundial. Una petita illa japonesa és ocupada violentament per l’exèrcit soviètic. Tota la població passa a viure sota la llei marcial
del país invasor. Fins aleshores, la vida d’en Giovanni, en Campella i la resta
d’infants, havia transcorregut feliç i tranquil·la, però de cop i volta veuen com els
fan fora de casa i els prenen la meitat de l’escola.
La isla de Giovanni narra uns fets que van succeir entre 1945 i 1947, just quan
va acabar la Segona Guerra Mundial. Aleshores no s’havien aprovat la Declaració
Universal dels Drets Humans (1948), ni la Declaració dels Drets de l’Infant (1959).
El film combina la realitat històrica amb un referent literari: el llibre infantil El tren
nocturn de la Via Làctia, de Kenji Miyazawa, una obra que és per als infants japonesos el que El petit príncep és per a molts europeus.
Mizuho Nishikubo

La isla de Giovanni
Jobanni no shima
Mizuho Nishikubo Japó, 2014
Producció: Japan Association of Music Enterprises (JAME), Production I.G
Guió: Yoshiki Sakurai. Fotografia: Yumiko Nakata. Música: Masashi Sada.
Muntatge: Junichi Uematsu. Durada: 1 h 42 min. Idioma: VO en japonès amb
subtítols. Animació.

Director i animador japonès nascut el 1953. Va produir una de les obres clau de
l’anime, Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii, el 1995. Entre els seus treballs com a director destaquen Musashi: The dream of the last samurai (2009) i La Isla de Giovanni.
Programada conjuntament amb l’Espai Oikia (Associacó Casal Claret + Associació Tapís + Càritas) en motiu del dia mundial dels Drets dels infants. Després
de la projecció hi haurà un cinefòrum a càrrec d’Oikia.

Dijous, 9 de novembre a les 21:30 h

Els drets dels infants a debat

Enguany, en el marc dels actes del Festival Julius, Cineclub Vic acull per primera
vegada a la comarca d’Osona la Mostra del VOC (Versió Original en Català), un
projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d’estimular la producció de
continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i
ampliar-ne el públic. Després d’aquesta primera sessió a Vic, en properes edicions
el VOC es podrà veure en altres poblacions de la comarca.
En aquesta mostra es podran veure els diversos curts i capítols de websèries
que participen en el concurs del VOC 2017. La projecció es farà de 20 a 00:30h i
comptarà amb una pausa de 30 minuts amb refigeri pels assistents. Durant aquesta Mostra, els assistents podran votar quina de les obres li ha agradat més per tal
de participar en el premi del públic.
El VOC sorgeix de la necessitat d’impulsar un dels sectors amb més potencial de
la nostra cultura, un sector estratègic pel que fa a la transmissió de coneixements,
la creació artística i la renovació de l’imaginari col·lectiu, però en el qual la llengua
catalana hi és minoritària, amb menys d’un 3% de presència a les sales de cinema.

Mostra VOC 2017
Diversos autors Catalunya, 2015-17

Aquesta sessió està organitzada per Òmnium Cultural Osona amb la col·laboració
de l’Ateneu de Manlleu, AltTer Cinema i la UVic-UCC.

23 de novembre a les 20 h. Entrada gratuïta

Sessions de
cinema infantil
Ocells de pas
•

Diumenges a les 5 de la tarda

Olivier Ringer. França-Bèlgica, 2015

•

Aportació: 3€ (fins a 3 anys, accés gratuït)

•

Abonament familiar: 30 € (famílies de 3 a 5 membres

•

Cineclub Vic afegeix una recomanació d’edat. És un criteri de
l’entitat, però tots els films són aptes per a tots els públics

El pare de la Cathy li ha regalat un ou d’ànec amb la intenció que el covi i que
després sigui la seva mare. Però, casualment, a qui primer veu en néixer és
la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de rodes. Aquest conte
iniciàtic amaga una bella paleta d’emocions i de temes: l’amistat, la sobreprotecció dels pares, la discapacitat, la superació dels límits, la necessitat
de llibertat i d’autonomia dels nens i les nenes i la recerca d’un espai propi.

•

Cada sessió comptarà amb una activitat complementària
gratuita, organitzada conjuntament amb el Consell local
de Cooperació.

Activitat complementària amb ADFO (Associació de Disminuits Fisics d’Osona).

Recomanada a partir de 6 anys | Doblada al català | 1 h 24 min.

Diumenge, 17 de setembre. 17 h

El pinzell màgic

La vida d’en Carbassó

Zhixing Zhong. Xina, 2014

Claude Barras. Suissa-França, 2016

Al petit poble de Baihua hi viu en Ma Liang, un noi a qui li agrada molt pintar.
Un dia, rep un pinzell amb poders màgics que transforma tot el que dibuixa
en realitat. Aquesta nova mostra del virtuosisme animat xinès combina misticisme, èpica i fantasia, en una història sobre la importància de l’art per als
més petits. La pel·lícula està basada en un conte infantil tradicional xinès. En
col·laboració amb el Festival Nits de cinema oriental de Vic.

Després de la sobtada mort de la seva mare, en Carbassó, amb nou anys,
es fa amic d’un policia que l’acompanya a la seva nova llar d’acollida. Una
aposta diferent, valenta, pedagògica i extraordinariament creativa que s’ha
convertit en la pel·lícula d’animació més guardonada de l’any, amb premis a
Annecy, Angulema, San Sebastián i nominada als Oscar com a millor pel·lícula d’animació.

A continuació, espectacle d’ombres xineses amb Marta Esmarats.

A continuació, activitat complementària a càrrec del Festival Protesta.

Recomanada a partir de 6 anys | Doblada al català | 1 h 27 min.

Recomanada a partir de 7 anys | Doblada al català | 1 h 06 min.

Diumenge, 8 d’octubre. 17 h

Diumenge, 22 d’octubre. 17 h Petit Protesta

La tortuga vermella

Sing Street

Michael Dudok de Wit. França-Bèlgica-Japó, 2016

John Carney. Irlanda-Regne Unit-EUA, 2016

Història d’un home que naufraga en una illa tropical. Sense cap companyia,
ha d’aprendre a sobreviure en plena natura salvatge envoltat d’aus, crancs i
altres animals marins. Un dia coneix una misteriosa tortuga vermella. A partir
d’aquell moment, la seva vida canviarà per sempre. El debut en el llargmetratge de l’animador Michael Dudok de Wit, guanyador de l’Oscar pel seu
curtmetratge Pare i filla, és la primera coproducció internacional de Ghibli.

Al Dublín dels anys 80, la recessió econòmica fa que la família d’en Conor
l’apunti a un centre catòlic públic. Per trencar l’opressió del rígid sistema
educatiu s’endinsarà en la música, s’enamorarà de la noia rebel de la ciutat
i crearà una banda. El director de Once torna als seus temes favorits per
reivindicar la llibertat de pensament i actuació, amb una pel·lícula fresca,
d’ímpetu juvenil i plena d’homenatges al pop dels 80.

A continuació, taller musical a càrrec de Jordi Vinyoles.

A continuació, petit concert sorpresa.

Recomanada a partir de 6 anys | Pel·lícula muda | 1 h 28 min.

Recomanada a partir de 8 anys | VO en anglès amb subtítols | 1 h 46 min.

Diumenge, 5 de novembre. 17 h

Diumenge, 19 de novembre. 17 h

Dos col·legues al rescat

Malson abans de Nadal

R. A. Sivertsen, R. Spaans. Noruega, 2015

Henry Selick. EUA, 1993

Tootson i Ludiwood són dos amics que viuen en un túnel de tren, tenen un
teixó i es passen el dia cantant, tocant música i discutint per foteses. Però,
de sobte, una dama cau d’un tren i apareix a les seves vides. Aquesta trepidant cinta d’aventures destaca pel sentit de l’humor apte per als més petits i
una banda sonora que farà moure l’esquelet fins i tot al més tibat de la sala.

Jack Skellington està cansat de preparar cada any la celebració del Halloween per al món mortal. En Jack vol provar coses noves. L’oportunitat se
li presenta quan descobreix el poble Nadal i la seva festivitat. Aquest clàssic
de Selick i Burton és una obra mestra de l’animació en stop-motion, amb
un disseny de personatges, creació de fons i fotografia inspirats en l’expressionisme alemany i el gòtic nord-americà.

A continuació, activitat complementària a l’entorn dels temes de la película.

A continuació, el Nadal explicat per nens i nenes de diferents cultures.

Per a tots els públics | Doblada al català | 1 h 15 min.

A partir de 8 anys | VO amb subtítols | 1 h 16 min.

Diumenge, 3 de desembre. 17 h

Diumenge, 17 de desembre. 17 h

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).

Seguint la línia encetada en la última edició, durant les setmanes
prèvies al Julius hem programat una sèrie d’activitats i tallers
relacionats amb el cinema i el llenguatge audiovisual.
Tallers de cinema

Formació sobre llenguatge cinematogràfic, la realització de curtmetratges i el so en el cinema. Els tallers es faran els dissabtes 4,
11 i 18 de novembre al matí.
Microvisor: tertúlies de cinema
Com a novetat, iniciem un seguit de tertúlies de entre 20 i 45
minuts on cada ponent analitzarà un contingut audiovisual. Totes
les sessions es faran al Casino de Vic (C/verdaguer, 5) a les 21 h.
5 d’octubre. Administració sublingual. A càrrec d’Esteve Sunyol.
19 d’octubre. Anàl·lisí d’un pla seqüència: ‘Hijos de los hombres’.

A càrrec de Manuel Juan Milán.

Tema obligatori Julius 2017: Encontres a la tercera fase
(Steven Spielberg, 1977

2 de novembre. Lluita d’emperadors amb bona companyia. A

càrrec de Jordi Crusats.
16 de novembre. Moments de pel·lícules que m’han captivat. A
càrrec de Miquel Bofill.

Termini presentació de curts: 2 d’octubre de 2017

Més informació i inscripcions:

Bases i inscripció de curts a www.festivaljulius.com

www.festivaljulius.com
info@cineclubvic.com

El dissabte 28 d’octubre, Vic acull la XII Jornada del cineclubisme dels països
catalans. Una cita on els diversos Cineclubs de Catalunya i també alguns del
País Valencià es reuneixen per fer la seva assemblea anual i dedicar tot un dia a la
passió pel cinema. Enguany, dins de les activitats organitzades per Cineclub Vic i
la Federació Catalana de Cineclubs, us convidem a una sessió gratuïta de cinema
amb el documental de Cineclub Vic i una projecció en 35 mm de Los 400 golpes.
Hi esteu convidats/des.
Cineclub Vic. Orígens

Repàs dels 20 primers anys de Cineclub Vic. Des dels inicis, sota la tutela de l’església, passant pels anys de creixement en què durà a terme una tasca de substitució
política, fins la recuperació de la democràcia, quan reprendrà la seva funció estrictament cultural. Aquesta serà la causa de la crisi més important que ha amenaçat la
seva continuïtat.

Cineclub Vic. Orígens
Miquel Pérez i Quim Crusellas Catalunya, 2016

Los 400 golpes
François Truffaut França, 1959

Los 400 golpes

Antoine Doinel és un noi de París amb els problemes típics de l’adolescència, que
es veuran agreujats quan descobreix la infidelitat de la seva mare. Això potenciarà
la seva rebel·lia. Debut cinematogràfic de François Truffaut, on va abocar-hi molts
trets autobiogràfics i que és un dels símbols d’un nou cinema francès i un dels
títols emblemàtics de la Nouvelle vague.

Dissabte, 28 d’octubre. 18 h XII Jornada del cineclubisme català.

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




.



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

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

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

