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Les sessions de dimarts i diumenge es projectaran al Cinema Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22)

Els Goonies

El nou cicle de Cineclub Vic pels mesos de febrer a juny, el segon que acull el
Cinema Vigatà, us proposa un viatge cinematogràfic arreu del món.

Cuanto más, ¡mejor!, en motiu del 22è Alhambra Festival Jazz Vic, i Gattaca, en
col·laboració amb la UVIC-UCC I dins dels actes de la Universitat d'Estiu.

Les novetats de la temporada posen la mirada en el cinema de proximitat.
Tindrem dues sessions de cinema català, que comptaran amb la presència
dels seus realitzadors i realitzadores: Ojos negros, de la vigatana Ivet Castelo, i
Les Perseides, programada al voltant de Sant Jordi. Si obrim una mica l'abast
geogràfic, viatjarem fins a Las Hurdes gràcies a Buñuel en el laberinto de
las tortugas i tindrem dos productes amb denominació d'origen: la basca
El hoyo i la gallega O que arde. Podem seguir el trajecte europeu fins a
Portugal, amb Diamantino; Polònia, amb Demon; Turquia, amb Rauf i França,
amb Retrato de una mujer en llamas i La noia sense mans. Vitajant cap a
l'Orient arribarem fins a Corea del Sud, amb Burning, i fins a Xina amb Spring
Sparrow, la guanyadora del Festival Nits 2019. No ens oblidem dels Estats
Units. D'allà importarem els films independents Fourteen i América.

Pel que fa al Cineclub Xic, En aquest cicle es potencia la nostàlgia, aprofitant
la reestrena en còpies restaurades de clàssics com La història interminable o
Els Goonies. Aquestes sessions les hem batejat amb l’originalíssim títol de...
‘ClàXics’. També recuperarem dos films una mica més propers en el temps,
Susurros del corazón i Kirikú i la bruixa, i gaudirem d’un film d’estrena, Les
vides de la Marona. I, per acabar, tornem a col·laborar amb el Festival Flic amb
un recull de curts sobre literatura: Llegir cinema.

I si voleu més cinema nord-americà, no patiu, que tots els films clàssics
d'aquest cicle provenen d'allà: celebrarem els 25 anys de Heat, els 70 d'El
crepúsculo de los dioses i recuperarem El hombre que mató a Liberty Valance,

Per últim, us proposem tres activitats que s'emmarquen fora de la programació
habitual i que són fruit de la col·laboració de l'entitat amb diversos col·lectius.
D'una banda, continuem amb les trobades del Microvisor, els dijous al Casino
de Vic. D'altra, us convidem a assistir a les dues projeccions de la Mostra
VOC organitzada per Òmnium Cultural. I, per últim, el Casino de Vic acollirà
la projecció -en dos dies consecutius- de les cinc hores de projecció de Las
muertes chiquitas.
Cineclub Vic

Sessions de dimarts
Socis i sòcies de Cineclub Vic: entrada gratuïta
Aportació d'un dia en sessions de Cineclub: 5 euros.
Aportació d'un dia en sessions de Filmoxarxa: 4 euros
Descomptes d'1 euro: Carnet VicJove, Estudiants, Jubilats/des
Presentant el carnet de la UVic-UCC: 1 euro

Totes les pel·lícules es projectaran al Cinema Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22)

França, 1770. La pintora Marianne (Noémie Merlant) rep un encàrrec que consisteix
a realitzar el retrat de noces de Héloïse (Adèle Haenel), una jove que acaba de deixar
el convent i que té seriosos dubtes respecte al seu matrimoni. Marianne ha de retratar-la sense el seu coneixement, per la qual cosa es dedica a investigar-la diàriament.
A través d’una delicada subtilesa, el film explora la invenció de l’amor, en un context
històric i social en el qual les dones només podien ser mirades i desitjades pels
homes. L’espectador esdevé testimoni d’un enamorament en la clandestinitat, que
trenca totes les convencions i normes del desig. Amb el seu últim film, guardonat
amb el premi al millor guió a Cannes, la realitzadora francesa Céline Sciamma aborda de nou el trencament de les normes del gènere i les sexualitats no normatives,
amb una intensa i extraordinària delicadesa formal.
Céline Sciamma

Retrato de una mujer en llamas
Portrait de la jeune fille en feu
Céline Sciamma França, 2019
Producció: Arte France Cinéma. Guió: Céline Sciamm. Fotografia: Claire
Mathon. Música: Para One, Arthur Simonini. Durada: 2 h. Idioma: VO en
francès amb subtítols. Intèrprets: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna

Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel.

Guionista i realitzadora de cinema nascuda a França el 1980. Formada a La Fémis,
ara coneguda com a Escola Nacional Superior d'Oficis de la Imatge i el So, on va
estudiar cinema. El seu treball final va ser el guió de l'aclamada Naissance des
pieuvres (2007) que també va representar el seu debut com a directora i que la
va portar al Festival de Cannes. Posteriorment ha dirigit i escrit els films Tomboy
(2011), projectada a Cineclub Vic; La banda de las chicas (2014) i Retrato de una
mujer en llamas.

4 de febrer. 21.30 h. Sessió núm. 1.304

Un grup d'experimentats lladres liderats per Neil McCauley (Robert de Niro) preparen
un atracament a un furgó blindat a Los Angeles. L'assalt acaba en un bany de sang
i el tinent de policia Vincent Hanna (Al Pacino) comença la investigació del cas i la
persecució del grup de criminals.
Es compleixen 25 anys de l'estrena d'una de les millors pel·licules d'acció dels darrers temps i de la que ara, el seu autor, Michael Mann, ha anunciat que rodarà una
segona part. El moment idoni, doncs, de veure-la i fer-ho en pantalla gran. L'atracció del seu embolcall visual i del seu exemplar muntatge és evident però les seves
qualitats van molt més enllà: la solidesa del seu guió explora les relacions dels personatges i la soledat en què estan immersos. Tambe hi ha la personalitat de l'heroi
i l'antiheroi, dues cares d'una mateixa moneda, representats pel duel interpretatiu
entre Robert de Niro i Al Pacino
Michael Mann

Heat
Michael Mann EUA, 1995
Producció: warner Bros. Regency Enterprises. Guió: Michael Mann. Fotografia:
Dante Spinotti. Música: Elliot Goldenthal. Muntatge: Marsha Nakashima, Terry
Rawlings. Durada: 172 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets:

Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd,
Diane Venora, Amy Brenneman, Natalie Portman, Mykelti Williamson.

Director de cinema nascut a Chicago el 1943. Va decidir que volia dedicar-se al
cinema després de veure Dr. Strangelove (1964) de Kubrik. Va dirigir episodis de
sèries mítiques com Starsky i Hutch i Corrupción en Miami i va fer el salt al cinema
amb Ladrón (1981). La seva icònica filmografia està marcada per obres de precisió narrativa i visual com Hunter (1986), El último mohicano (1992), Heat, El dilema
(1999) o Collateral (2004) entre d'altres.

Clàssics | 25 aniversari

11 de febrer. 21.30 h. Sessió núm. 1.305

Un home desperta dins un espai hermètic d'aparença vertical. L'única peculiaritat
és la presència d'una obertura al centre que es repeteix a tots els nivells i per la
qual, un cop al dia, baixa una plataforma amb un enorme banquet. Proporciona
aliments als reclusos de totes les plantes i, tal com li explica el seu company de
cel·la, el sistema està pensat perquè a la teoria funcioni a la perfecció: si les persones només agafen allò que estrictament necessiten per sobreviure, hi hauria
aliments per a tothom. Però a la pràctica, res és tan idíl·lic.
Amb ressonàncies a The Cube (1997), El hoyo ens proposa un relat distòpic i
kafkià, on l’aplicació de la burocràcia més deshumanitzada esdevé un enemic
de presència claustrofòbica. Amb una escenografia austera, pocs elements, i un
treball de guió més que notable, el film aconsegueix posar els espectadors davant
un repte de supervivència i brutalitat, però també de solidaritat, cooperació i ànsies
de rebel·lió contra el sistema.

El hoyo
Galder Gaztelu-Urrutia Espanya, 2019
Producció: Basque Films, Mr Miyagi Films, TVE, ETB. Fotografia Jon D.
Domíngue. Guió: David Desola, Pedro Rivero. Música: Aránzazu Calleja.
Muntatge: Elena Ruiz, Haritz Zubillaga. Durada: 1h 34 min. Idioma: Castellà.
Intèrprets: Ivan Massagué, Zorion Egileor, Antonia San Juan, Emilio Buale,

Alexandra Masangkay, Eric Goode, Algis Arlauskas, Miriam Martín.

Galder Gaztelu-Urrutia

Nascut a Bilbao el 1974. Format en publicitat, va dirigir diversos curts com 913
(2004) i La casa del lago (2011). El hoyo és el seu primer llargmetratge, el qual
ha assolit una considerable projecció internacional. Es va endur el premi de millor
pel·lícula i millor director novell a l'edició 2019 del Festival de Sitges i ha estat
nominada als Premis Goya i els Premis Gaudí.

18 de febrer. 21.30 h. Sessió núm. 1.306

L'advocat Ransom Stoddard (James Stewart) amb la llei com a arma en un oest
ple de revòlvers, és atacat pel temible bandit Liberty Valance (Lee Marvin) només
d'arribar al petit poblet de Shibone. Gairebé sense poder ni moure's, rep l'ajuda de
Tom Doniphon (John Wayne) i Hallie Stoddard (Vera Miles) amb els quals formaran
aquest esplèndid triangle d'amistat, amor i odi a parts iguals per poder fer front al
temut bandit i demostrar la força de l'educació, sobre la llei del més fort.
Encara que al principi no va ser una pel·lícula elogiada pel públic, El hombre que
mató Liberty Valance en el temps s'ha convertit un dels títols més aclamats del
mestre John Ford i un clàssic imprescindible de la història del cinema. Ple de personatges memorables, el film ens presenta una lluita entre el salvatge oest i el progrés
que va portar a la civilització moderna.
John Ford

El hombre que mató a Liberty Valance
The Man Who Shot Liberty Valance
John Ford EUA, 1926
Producció: John Ford Productions. Guió: John Ford. Fotografia: William H.
Clothier. Música: Cyril Mockridge. Muntatge: Otho Lovering. Durada: 2 h.
Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: James Stewart, John Wayne,
Lee Marvin, Vera Miles, Edmond O'Brien, Andy Devine, Ken Murray.

Nascut a Cape Elizabeth el 1894, va ser un dels directors més importants i influents
de la història del cinema nord-americà. Als 18 anys es va traslladar a Hollywood on
va treballar fent tot tipus de tasques fins que va iniciar una una carrera cabdal farcida
d’obres mestres com La diligencia (1939), Las uvas de la ira (1949), Pasión de los
fuertes (1946), Fort Apache (1948), El hombre tranquilo (1952) o Centauros del desierto (1956). Va morir el 31 d’agost de 1973 a Palm Desert, Califòrnia.

Clàssics

25 de febrer. 21.30 h. Sessió núm. 1.307

Amador (Amador Arias) surt de la presó després d'haver estat tancat per provocar
un incendi i es disposa a tornar a la seva terra, un poble perdut a les profundes
muntanyes de Galícia. Allà l'espera la seva mare (Benedicta Sánchez) acompanyada d'una gossa de tres que estan sota el seu càrrec. Les seves vides transcorren
al ritme pausat de la naturalesa però tot això s'acaba quan un violent foc arrasi la
zona devorant tot el que troba al seu pas.
El realitzador Oliver Axe roda per primera vegada en la seva terra d'origen Rodada
i utilitza una estètica gairebé documental i actors no professionals per plantejar un
debat al voltant de la relació entre l'home i la naturalesa. El resultat és una pel·lícula
bella, aterridora, hipnòtica i cruel que s'ha convertit en una de les sorpreses de la
temporada. Guanyadora de diversos premis nacionals i internacionals, O que arde
té, a més, un dels començaments més imporents del cinema recent.
Oliver Laxe

O que arde
Oliver Laxe España-França-Luxemburg, 2019
Producció: 4A4 Productions, Miramemira, Tarantula. Fotografia: Mauro
Herce. Música: Xavi Font. Muntatge: Cristóbal Fernández. Durada: 1 h 30
min. Idioma: gallec. Intèrprets: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio
Abrao, Elena Fernández, David De Poso, Álvaro De Bazal.

Actor, guionista i director de família gallega nascut a París el 1982. Va estudiar a la
universitat Pompeu Fabra de Barcelona i va debutar el 2006 amb el curtmetratge
E as chemineas decidieron escapar. Després de diversos curts, fa el salt al cinema
amb Todos vos sodes Capitáns (2009), premiat a Cannes. La seva relació amb el
certamen cinematogràfic es consolidarà en els següents treballs, Mimosas (2016)
i O que arde.

3 de març. 21.30 h. Sessió núm. 1.308

En Lee Jong-Su és un jove atrapat en una vida precària i rutinària. El retrobament
amb una amiga de la seva infantesa sembla prometre l'inici d'una relació sentimental
que es veu interrompuda quan la noia decideix anar-se de viatge a l'Àfrica. A la tornada li presenta en Ben, un home adinerat i de caràcter enigmàtic que ha conegut
durant la seva travessa pel continent.
Basant-se en un conte curt de l'escriptor japonès Haruki Murakami, el realitzador
coreà Lee Chang-Dong elabora un thriller que es cou a foc lent, en el qual la sensació d'amenaça es materialitza en una sospita allargada i constant, l’estat anímic
d’una societat disseccionada per les pressions polítiques, socials i frontereres. Burning és una de les grans pel·lícules de la temporada passada, guanyadora del premi
de la crítica al Festival de Cannes.
Lee Chang-Dong

Burning
Buh-ning
Lee Chang-Dong Corea del Sud, 2018
Producció: Pine House Film, NHK, Now Films. Guió: Lee Chang-Dong i Jungmi
Oh a partir de l'obra de Haruki Murakami. Fotografia: Kyung-Pyo Hong. Música:
Mowg. Muntatge: Da-won Kim Hyun Kim. Durada: 2 h 28 min. Idioma VO en coreà
amb subtítols. Intèrprets: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jun Jong-seo, Gang Dong-won.

Nascut a Corea del Sud el 1954. Va començar escrivint i dirigint obres de teatre molt
abans de dedicar-se a la direcció de cinema. Va rebre un gran reconeixement amb
Peper Candy (2000) i des de llavors moltes de les seves pel·lícules han estat guardonades a festivals de projecció internacional. Va guanyar el premi a millor director al
Festival de Venècia amb Oasis (2003) i a millor guió al Festival de Cinema de Cannes
amb Poetry (2010). Vuit anys després va aconseguir el premi de la crítica en aquest
mateix festival amb Burning.

10 de març. 21.30 h. Sessió núm. 1.309

Diamantino (Carloto Cotta) és el jugador de futbol més famós de la història. La
seva fama i fortuna li permeten viure en la ingenuïtat, rodejat de luxes i apartat
dels problemes que pateix la societat. Un dia, mentre navega amb el seu iot, queda molt impressionat per un encontre amb una pastera d'immigrants, i la bombolla idealitzada que l'envolta comença a esquerdar-se estrepitosament.
Els directors Gabriel Abrantes i Daniel Schmidt ens proposen un viatge delirant,
a través de l'humor i la ironia, en el qual es tracten problemàtiques tan actuals
com la crisi dels refugiats, la deriva autoritària i xenòfoba dels estats i la banalitat
de l’espectacle. Tot això a partir del suculent retrat de Diamantino, qui podria ser
alter ego de Cristiano Ronaldo en una realitat alternativa no massa allunyada de
la nostra.

Diamantino
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt Portugal, 2018
Producció: Les Films du Bélier. Guió: Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt.
Fotografia: Charles Ackley Anderson. Música: Ulysse Klotz, Adriana Holtz.
Muntatge: Gabriel Abrantes, Raphaëlle Martin-Holger, Daniel Schmidt.
Durada: 1 h 32 min. Idioma: VO en portuguès amb subtítols en català.
Intèrprets: Carloto Cotta, Anabela Moreira, Filipe Vargas, Margarida Moreira.

Gabriel Abrantes i Daniel Schmidt
Nascut a Califòrnia el 1984, Gabriel Abrantes va estudiar a París i a Nova York.
Va realitzar desenes de curts fins que va conicidir amb Daniel Schmidt (New Ha-

ven, 1984), amb qui va codirigir A History of Mutual Respect (2010). Tots dos van
llençar-se al terreny del llargmetratge amb Palácios de Pena (2011) i Diamantino,
guanyadora de la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes. Daniel Schmidt
també ha codirigit el film The Unity of All Things (2013) amb Alexander Carver.

17 de març. 21.30 h.

París 1930, Luis Buñuel veu com li tanquen les portes després d'escàndol de la
presentació de la primera pel·lícula feta conjuntament amb Salvador Dalí, La edad
de oro. El seu amic Ramón Acín, compra una butlleta de loteria amb la promesa
què, si surt premiada, li finançarà el seu pròxim projecte.
Buñuel en el laberinto de las tortugas és el relat històric i vital del rodatge del tercer treball de Luis Buñuel, el documental surrealista Las Hurdes (1933). A més de
ser un exemple més d'aquest gènere tan estimulant de cine dins del cine, esdevé
un artefacte multilingüístic únic en tant que utilitza l'animació per adaptar el còmic
del mateix títol. El magistral treball del català Salvador Simó utilitza una animació
senzilla però perfectament cuidada per oferir un retrat complex del cineasta enfrontat a la seva obra.
Salvador Simó

Buñuel en el laberinto
de las tortugas
Salvador Simó Espanya, 2019
Producció: Sygnatia, The Glow, Submarine. Guió: Eligio R. Montero, i
Salvador Simó a partir de l'obra original de Fermín Solís. Música: Arturo
Cardelúsj. Muntatge: José Manuel Jiméniez. Durada: 1 h 26 min. Idioma:
castellà. Animació.

Nascut a Badalona el 1968, té una gran trajectòria internacional en departaments
d'animació i d'efectes visuals. Ha treballat als estudis Disney de Paris, a Los Angeels i ha participat en pel·lícules com Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian
(2008), El hombre lobo (2008), El libro de la selva (2016) o Passengers (2017).
Com a director ha realitzat diversos curts i treballs en sèries de televisió. El 2012
va participar en la cinta d'animació indonesa Petualangan singa pemberani i ha
debutat en solitari amb Buñuel en el laberinto de las tortugas.

24 de març. 21.30 h. Sessió núm. 1.310

Després de viure a Londres, Piotr (Itay Tiran) torna al seu poble natal per casar-se
amb Zaneta (Agnieszka Zulewska). Un dels regals que reben per aquest enllaç és
un terreny on construir la seva futura casa però, en començar a treballar-hi, hi trobaran uns ossos humans. Les noces s’acaben convertint en l’escenari d’una possessió demoníaca que remet al mite jueu del Dybbuk i la turbulenta història de Polònia.
Demon és un desassossegant conte gòtic que desborda els límits del gènere del
terror per tractar temes com la memòria històrica, la tradició religiosa i la masculinitat. És una pel·lícula pòstuma que ha anat guanyant pes i reconeixement a diversos certàmens (va aconseguir el premi al millor film al festival de Cinema Fantàstic
d’Austin) després de la mort del seu realitzador. Compta amb una gran banda
sonora de Krzysztof Penderecki, una elegant posada en escena i unes sorprenents
interpretacions per part de la parella protagonista.
Marcin Wrona

Demon
Marcin Wrona Polònia, 2015
Producció: Telewizja Polska. Guió: Pawel Maslona i Marcin Wrona.
Fotografia: Pawel Flis. Música: Marcin Macuk i Krzysztof Penderecki.
Muntatge: Piotr Kmiecik. Durada: 1 h 34 min. Idioma: VO en polac amb
subtítols en català. Intèrprets: Itay Tiran, Agnieszka Zulewska, Andrzej

Grabowski, Tomasz Schuchardt, Katarzyna Herman, Adam Woronowicz.

Director, guionista i productor de cinema, nascut el 1973 a Polònia. El seu curt de
final de carrera, Magnet Man (2001), va suposar una gran sorpresa i va aconseguir
nombrosos premis. Un èxit que va continuar amb el seu film de debut, My Flesh My
Blood (2009), i El bautizo (2010). Demon havia de suposar el treball que confirmés
el jove realitzador però, per desgràcia, aquest es va suicidar el 2015.

31 de març. 21.30 h.

L’adaptació cinematogràfica d’un conte poc conegut recollit pels germans Grimm, La
noia sense mans, es converteix en una pel·lícula protagonitzada per un personatge femení arquetípic, sotmès als dilemes vitals de fer-se gran, i que haurà de superar obstacles
interposats pels personatges masculins. Al llarg del relat la jove protagonista aprèn a ser
autònoma, a emancipar-se i a reaccionar a les diverses situacions que s’anirà trobant.
Aquesta cinta presenta, a través d’una estètica molt poètica, un argument que podria
ser titllat de políticament incorrecte. El que en realitat planteja la pel·lícula, igual que la
rondalla d’on procedeix, és una qüestió simbòlica interessant: sense mans no és possible
conduir el timó de la pròpia existència. Se’n sortirà la noia?
Sebastien Laudenbach

La noia sense mans
La jeune fille sans mains

Sebastien Laudenbach França, 2016
Producció: Les Films Sauvages, Les Films Pelléas Guió: Sébastien Laudenbach,
a partir de l'obra del germans Grimm. Música: Olivier Mellano. Durada: 1 h
16 min. Idioma: VO en francès amb subtítols. Intèrprets: Anaïs Demoustier,

Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach, Olivier Broche, Françoise Lebrun.

Cineasta i il·lustrador (1973, Arras), estudia a l'École Nationale des Arts Decoratifs (EnsAd) a París, i hi continua vinculat ensenyant com a professor a la mateixa escola. Després d'especialitzar-se en la realització de curtmetratges d'animació i altres peces de
format breu (tràilers de pel·lícules, videopoesia) treballa durant molts anys en La jove
sense mans, el seu primer llargmetratge, un treball entre el dibuix i el teatre d'ombres,
basat en el conte homònim recollit pels germans Grimm.
Pel·lícula programada en col·laboració amb el Casino de Vic i el Festival Flic dins dels
actes del Festival Flic a Vic

Festival Flic

14 d'abril. 21.30 h. Sessió núm. 1.311

La Mar arriba a Escatrón per passar l’estiu més estrany de la seva vida. Es refugiarà en
les misterioses llegendes de postguerra que floten al poble a través d’un grup d’adolescents que viuen amb unes regles pròpies. Incapaç de distingir la ficció de la realitat,
la Mar anirà descobrint un lloc fascinant que la connectarà amb la memòria del país.
Les perseides neix de la voluntat dels seus realitzadors de donar forma a diferents
experiències personals: “la incapacitat de tenir una relació honesta amb la figura
del pare i l’alienació en els espais familiars durant l’estiu formen part de les nostres
vides. En aquests pobles s’explicaven episodis de la Guerra Civil de forma desdibuixada, com si fossin llegendes o històries de terror. Les noves generacions ja no
tenen l’oportunitat de parlar d’aquest tema amb els seus avis. La Història és llegida,
doncs, com a ficció, com a somni, com a conte de fantasmes”.
Alberto Dexeus ha estudiat Comunicació Audiovisual, Direcció Cinematogràfica i

Les perseides
Alberto Dexeus i Ànnia Gabarró CAT, 2019
Producció: Boogaloo Films, Universitat Pompeu Fabra i Televisió de Catalunya. Guió: Alberto Dexeus, Ànnia Gabarró i Maria Colomer. Fotografia: Ssoí Ramo. Música: Ángel Pérez Ortega. Muntatge: Alba Cid, Katia
Armesto. Durada: 1 h i 11 min. Idioma: català i castellà. Intèrprets: Nora

Sala-Patau, Eduard Buch, Marta Tremps, Carmela Poch

Documental de creació. Va codirigir el curt Monocigótico (2015) i és director, guionista i muntador de la sèrie 5 minuts tard (2017-2019) de Betevé. Ànnia Gabarró
ha estudiat Comunicació Audiovisual i Llengües i Literatures Modernes. És muntadora del curtmetratge Celebració (2016) i cocreadora del documental El que no
ens fa diferents (2016).
La sessió comptarà amb la presència d'equip tècnic i artístic de la pel·lícula.

Sant Jordi

21 d'abril. 21.30 h. Sessió núm. 1.312

En Diego viu lluny de la família, en un paisatge de platges ple de turistes i hotels,
fins que América (la seva àvia de 93 anys) cau malalta. Ell i els seus dos germans
se’n faran càrrec mentre lluiten per alliberar el seu pare de la presó. Tot plegat farà
que s’hagin d’enfrontar a les responsabilitats dels adults deixant enrere la seva
etapa més adolescent.
Els realitzadors Erick Stoll i Chase Whiteside van estar rodant durant tres anys
aquest documental que retrata d’una forma entranyable una societat que ha
d’equilibrar l’egoisme personal amb el reconeixement a la gent gran. Filmat amb
afecte i lucidesa, esdevé un retrat íntim familiar que té la clau deu seu èxit en uns
personatges plens de carisma (sobretot América) i en l'equilibri entre les escenes
d'humor i els moments dramàtics.
Erick Stoll i Chase Whiteside es van conèixer a la Universitat Estatal de Wright

América
Erick Stoll i Chase Whiteside EUA, 2018

(Dayton, Ohio). Sempre s'han centrat en el terreny del documental, ja sigui a través de curts, llargmetratges o televisió i han fet tasques de fotografia, producció i
muntatge per a altres realitzadors. Són els creadors de la sèrie política d’internet
NewLeftMedia, que seguia els moviments dels polítics durant la presidència de
Barack Obama. Junts van dirigir Lifelike (2012) i Stoll, a més, ha codirigit Good
White Peolpe (2016).

Producció: Lifelike Docs. Fotografia: Erick Stoll. Música: Haruomi Hosono.
Muntatge: Erick Stoll, Chase Whiteside. Durada: 1 h 16 min. Idioma: VO en
castellà. Intèrprets: Diego Alvarez Serrano, Rodrigo Alvarez Serrano, Bruno

Alvarez Serrano, Cristina Hernandez, América Capdevielle Levas.

28 d'abril. 21.30 h.

El trompetista Bleek Gilliam (Denzel Washington) lidera juntament amb el saxofonista
Shadow Henderson (Wesley Snipes) un quintet de Jazz que actua en un club dels
baixos fons de Nova York. A més dels problemes personals que cadascú d'ells arrossega, la seva rivalitat professional amenaça de dividir la banda.
Pel seu quart treball, posterior a la rabiosa Haz lo que debas, Spike Lee s'endinsa
en el submón del Jazz, un terreny que el realitzador coneixia gràcies al seu pare, el
baixista Bill Lee, qui va compondre les bandes sonores dels primers films del director.
Amb la seva fusió de comèdia, drama i musical, i sense deixar de banda les línies
argumentals de tota la seva filmografia, Lee ofereix a Cuanto más, ¡mejor! una estimulant mirada a un moment clau de la música i la societat afroamericana.
Spike Lee

Cuanto más, ¡mejor!
Mo' Better Blues
Spike Lee EUA, 1990
Producció: Universal Pictures, 40 Acres & A Mule Filmworks. Guió: Spike Lee.
Fotografia: Ernest R. Dickerson. Música: Bill Lee. Muntatge: Samuel D. Pollard.
Durada: 2 h 9 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: Denzel

Washington, Spike Lee, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito, Robin Harris.

Nascut a Atlanta el 1957, Spike Lee és una figura essencial del cinema contemporani,
amb una filmografia eclèctica però caracteritzada per un component militant a favor
dels drets dels afroamericans i contra el racisme, sovint amb resultats polèmics. Entre
la seva extensa filmografia destaquen títols com Nola Darling (1986), Haz lo que debas (1989), Malcolm X (1992) La última noche (2003) o Infiltrado en el KKKlan (2018).
Programada en col·laboració amb la Vic Bang Jazz Cava en motiu del 22è Alhambra Festival Jazz Vic.

22è Alhambra Festival Jazz Vic

5 de maig. 21.30 h. Sessió núm. 1.313

Mara (Tallie Medel), i Jo (Norma Kuhling) són amigues des de l’institut. Han crescut juntes i han fet evolucions personals diferents, marcades cadascuna pel seu
propi context personal, social i familiar. En el transcurs d'una dècada de relació, la
jove Jo es torna cada vegada més disfuncional. La seva amiga Mara, de caràcter
més estable, contempla l'inexorable procés de decadència de la sega amiga.
El nou film del realitzador Dan Sallitt fa aflorar amb modèstia i una emotivitat creixent la complexitat de les relacions d’amistat al llarg del temps. A través de mesurades el·lipsis assistirem a la relació de les seves protagonistes durant una dècada.
Un període en què es posaran a prova els vincles que es gesten en la infantesa,
on sembla que totes les persones tenim moltes més coses que ens uneixen que
no pas que ens separen, i que, a poc a poc, es van complicant a mesura que el
context personal i social també es transforma.
Dan Sallitt

Fourteen
Dan Sallitt EUA, 2019
Producció: Static Prods. Guió: Dan Sallitt. Fotografia: Christopher Messina. Durada: 1 h 34 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets:
Tallie Medel, Norma Kuhling, Lorelei Romani, C. Mason Wells, Dylan McCormick, Kolyn Brown, Willy McGee, Scott Friend, Evan Davis.

Cineasta nord-americà nascut a Pensilvània el 1955. Va treballar durant anys com
a crític de cinema a Los Angeles Reader. Va debutar com a director el 1986 amb el
llargmetratge Polly Perverse Strikes Again! i va obtenir un reconeixement internacional amb The Unspeakable Act (2012). Les seves pel·lícules han estat projectades
en festivals com Rotterdam, Viena, Karlovy Vary i Edimburg. Fourteen va tenir la
seva estrena mundial en la Berlinale de 2019.

12 de maig. 21.30 h. Sessió núm. 1.314

Fugint dels seus creditors, Joe Gillis (William Holden) un jove i mediocre escriptor
ofegat de deutes, es refugia casualment a la mansió de Norma Desmond (Gloria
Swanson), una antiga estrella del cinema mut qui viu acompanyada únicament del
seu fidel criat Max (Erich von Stroheim). A partir d'aquest moment, l'actriu pretén
que Gillis corregeixi un guió que ella ha escrit i que significarà el seu retorn al cinema.
El mestre Billy Wilder coescriu i dirigeix aquest film grandiós, que parla del cinema
des de dins el cinema, a través d’una hibridació de gèneres on apareixen elements propis del thriller, el drama, i la comèdia negra. Guanyadora de tres premis
Oscar i quatre Globus d’or, ha esdevingut un film icònic que retrata, amb una
combinació de passió i crueltat, el joc de Hollywood. La recuperem en el seu 70
aniversari, una oportunitat única per tornar a gaudir-la en pantalla gran.
Billy Wilder

El crepúsculo de los dioses
Sunset Boulevard
Billy Wilder Estats Units, 1950

Producció: Paramount Pictures. Guió: Charles Brackett, Billy Wilder, D.M.
Marshman Jr. Fotografia: John F. Seitz (B&W) Música: Franz Waxman.
Durada: 1 h 50 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets: William
Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, Lloyd Gough.

Guionista i realitzador de cinema, nascut el 1906 a Sucha (Polònia). A partir de
1929, comença a treballar com a guionista per a la UFA, on entra en contacte
amb grans realitzadors del moment. Amb l’ascens del nazisme, emigra als Estats
Units i comença a treballar com a guionista i, més endavant, com a realitzador.
S’acaba convertint en un dels mestres indiscutibles del cinema clàssic amb films
com Perdición (1944), Sabrina (1954), Con faldas y a lo loco (1959), El apartamento (1960). Va morir el 2002 a Los Angeles.
Clàssics | 70 aniversari

19 de maig. 21.30 h. Sessió núm. 1.315

La Paula (Julia Lallana), una noia de 14 anys, ha d’anar a passar l’estiu al poble
d'Ojos Negros amb la seva àvia i la seva tieta, a les que gairebé no coneix. Allà
descobrirà les tensions familiars que es destapen arran de la malaltia de la seva
àvia. Intentant escapar-ne, coneix a l'Alicia (Alba Alcaine) que es convertirà en la
seva amiga. Al final d'aquest estiu peculiar, la Paula intuirà què vol dir fer-se gran.
Ojos Negros és l'òpera prima de Marta Lallana i Ivet Castelo, un debut que ha
comptat amb la col·laboració en la direcció d'Iván Alarcón y Sandra García. El film
se suma a altres pel·lícules recents (Les amigues de l'Àgat i Júlia ist) realitzades
per directores que han estudiat a la Universitat Pompeu Fabra. Combina la frescor
i imperfecció habitual d’una primera pel·lícula amb la solidesa en la construcció
dramàtica. La pel·lícula té un ritme propi envoltat amb la banda sonora de Refree i
dels paisatges característics de Teruel.
Marta Lallana (Saragossa, 1994) i Ivet Castelo (Vic 1995) van estudiar Comunica-

Ojos negros
Marta Lallana, Ivet Castelo Catalunya, 2019
Producció: Nanouk Films, Filmin. Guió: Marta Lallana, Ivet Castelo, Iván
Alarcón, Sandra García. Música: Raül Refree. Muntatge: Nila Nuñez, Victor
X.Monzó. Durada: 1 h 5 min. Idioma: castellà. Intèrprets: Alba Alcaine, Julia

Lallana, Anna Sabaté, Ines Paricio, Roberto Sanz.

ció Audiovisual a la UPF i van ser directores de fotografia del curt El Arquero (2016).
Totes dues han escrit i dirigit el seu film de debut, Ojos Negros, guanyadora del
premi al millor film a la secció Zonazine del Festival de Màlaga i nominada a millor
pel·lícula de llengua no catalana als premis Gaudí.
La sessió comptarà amb la presència de la seva directora, Ivet Castelo.

26 de maig. 21.30 h. Sessió núm. 1.316

Rauf (Alen Huseyin Gursoy) és un nen de 9 anys que ha hagut de deixar l’escola i comença a treballar en una fusteria com aprenent. Allà coneix a Zana (Seyda Sozuer),
de qui s’enamora. Per a conquerir-la, necessita una tela de color rosa. La tasca no
serà tan senzilla com sembla en un poble petit cobert de neu al cim d’una muntanya.
Rauf suposa el debut dels seus directors. Un film modest, rodat en un entorn paisatgístic únic i protagonitzat per actors no professionals, nadius de la zona. Ens narra
una història d'amor entre dos personatges que viuen en un petit poble rural sota el
pes d'una guerra eterna. La pel·lícula no mostra cap imatge del conflicte bèl·lic però
l'espectador sí que en serà conscient a través de la mirada, els gestos i els anhels
dels seus protagonistes. Recuperem aquest premiat film, inèdit a les sales comercials
a través del projecte Filmoxarxa de la Filmoteca de Catalunya.

Rauf
Baris Kaya, Soner Caner Turquia, 2016

Nascut a Turquia el 1983, Soner Caner va treballar tasques de producció, direcció
artística i maquillatges per efectes especials. Barış Kaya és graduat pel departament
de cine i televisió de la Universitat d’Anatòlia. Ha treballat en productores de televisió
i ha dirigit anuncis. Han debutat en la direcció codirigint el film Rauf, que ha rebut
una desena de premis a diversos festivals europeus. Actualment Caner treballa en
un nou film, Gönül.

Producció: Peri Istanbul, Aslan Films. Guió: Soner Caner. Fotografia: Vedat Özdemir. Música: Ümit i Ayse Önder. Muntatge: Ahmet Boyacioglu
i Baris Kaya. Durada: 1 h 34 min. Idioma: VO en turc amb subtítols en
català. Intèrprets: Alen Hüseyin Gürsoy, Seyda Sözüer, Yavuz Gürdz, Mu-

hammed Ubic, Veli Ubic.

2 de juny. 21.30 h.

En un futur distòpic, on la major part de nadons són concebuts in vitro i amb tècniques
de selecció genètica, Vincent (Ethan Hawke), un dels últims nens concebuts de manera natural, troba la manera de formar part de l'elit: suplantar a Jerome (Jude Law), un
esportista paralític per culpa d'un accident.
Gattaca va esdevenir un film de culte des del moment de la seva estrena i està
considerada com una de les millors pel·lícules de ciència-ficció modernes. Més
de 20 anys després, el sorprenent debut d'Andrew Niccol segueix mantenint la
seva vigència gràcies a l'absència d'efectes especials, a un disseny de producció
atemporal i a un guió excel·lent centrat en un tema universal: què és el que ens fa
humans?
Andrew Niccol

Gattaca
Andrew Niccol EUA, 1997
Producció: Jersey Films, Columbia Pictures. Guió: Andrew Niccol. Música: Michael Nyman. Fotografia: Slawomir Idziak. Direcció: Andrew Niccol. Durada: 1 h 46 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets:

Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Loren Dean, Alan Arkin, Gore
Vidal, Xander Berkeley, Elias Koteas, Ernest Borgnine, Tony Shalhoub.

Guionista i director nascut a Nova Zelanda el 1964. Va començar la seva carrera a
Londres, dirigint exitosos anuncis de televisió. El 1997 va escriure i dirigir la seva òpera
prima, Gattaca. La seguiren Simone (2002), El señor de la guerra (2005), In Time (2011),
Good Kill (2014) i Annon (2018). Va guanyar un Oscar al millor guió original per El Show
de Truman (1998).
En col·laboració amb la UVic-UCC dins de la programació d’activitats de la Universitat d’Estiu

UVIC-UCC | Universitat d’Estiu

9 de juny. 21.30 h. Sessió núm. 1.317

El 1982, la Xina comença la seva modernització. Els agricultors comencen a vendre
la seva collita de fruites i verdures a la ciutat: s'inicia l’èxode rural. Qun, un jove
de la província d’Hebei, viatja amb quatre amics a Beijing cercant una vida millor.
La jove directora Li Jingxiang debuta amb aquesta història iniciàtica sobre la modernització xinesa. La pel·lícula es basa en el naturalisme per explicar-nos la reforma xinesa per obrir-se a una economia de mercat i com aquesta va afectar en la
transformació de la mirada i els hàbits de molts joves xinesos.
La pel·lícula va guanyar el Premi del Jurat de la 16a edició del Festival Nits de
cinema oriental de Vic.

LI JINGXIANG

Spring Sparrow
Li Jingxiang Xina, 2019
Producció: Demain Films. Guió: W Li Jingxiang. Fotografia: Owen Roizman. Direcció: Li Jingxiang. Durada: 1 h 27 min. Idioma: VO en mandarí
amb subtítols en català. Intèrprets: Wu Shujie, Li Xinglin, Ji Hongyang,

Yang Zilong, Luo Shaoqian

Li Jingxiang va néixer el 1984 a Beijing. El 2006 es va graduar per la Central Academy of Drama en interpretació i direcció de cinema. Després, a la University of
Montreal and Concordia University of Canada va obtenir dos màsters en formació
audiovisual. Va començar a preparar la seva primera pel·lícula, Spring Sparrow,
l'any 2017.

Festival Nits de cinema oriental

16 de juny. 21.30 h. Sessió núm. 1.318
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Sessions de diumenge
Aportació: 3 euros. Fins a tres anys: accés gratuït
Abonament familiar 6 sessions: 30 € (famílies de 3 a 5 membres).
Tots els films programats són aptes per a tots els públics.

Totes les pel·lícules es projectaran al Cinema Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22) a les 16 h.

La historia interminable

Susurros del corazón

Wolfgang Petersen. Alemanya, 1984

Yoshifumi Kondô. Japó, 1995

Amagat a les golfes de l’escola, en Bastian devora un llibre enigmàtic, ‘La història interminable’, que relata la gradual destrucció del Regne de Fantasia.

Una jove estudiant amant de la literatura descobreix que tots els llibres que
ha triat a la biblioteca han estat prèviament elegits per una mateixa persona.

Estimada i odiada a parts iguals, aquesta adaptació de la cèlebre novel·la de
Michael Ende va esdevenir un clàssic instantani i una proesa del cinema fantàstic europeu, amb uns esforçats efectes especials i el mític tema musical
de Limahl, que ha tornat a escoltar-se gràcies al cover que en fan a la tercera
temporada de Stranger Things.

Entre els títols menys coneguts de l’Estudi Ghibli hi trobem aquesta extravagant i deliciosa Susurros del corazón, escrita per Hayao Miyazaki i que
esdevé un gran homenatge al món de la lectura com a trampolí per a fer volar
la imaginació.

1 h 42 min. ClàXics. Recomanada a partir de 7 anys.

1 h 51 min. Recomanada a partir de 4 anys

Diumenge, 9 de febrer. 16 h.

Diumenge, 23 de febrer. 16 h.

Les vides de la Marona

Els Goonies

Anca Damian. França, 2019

Richard Donner. EUA, 1985

Tothom ho sap que els gats tenen 7 vides però... i els gossos? La Marona
és una gosseta més alegre que unes castanyoles que recorda totes les companyies humanes que ha tingut al llarg de la seva vida. A través del seu viatge
veurem com la seva innocència ha omplert de llum totes les llars on ha viscut.

A veure, que aixequi la mà la nena o nen que alguna vegada ha volgut ser un
pirata! Majoria absoluta!

Aquesta aposta visual i plàstica de la directora francesa Anca Damian desborda
creativitat per tots els seus fotogrames. Les vides de la Marona és un film únic
i un autèntic festí pels sentits.

Els Goonies ens ajuda a complir aquest somni a través de l’aventura d’un grup
d’amics a la recerca d’un tresor. Produïda per Steven Spielberg, aquest film
mític és pur entreteniment, ple de personatges icònics i frases antològiques.
Us oferim una nova oportunitat per reviure-la en pantalla gran i fer que les
noves generacions també es deixin emportar per la seva màgia.

1 h 32 min. Recomanada a partir de 7 anys.

1 h 54min. ClàXics. Recomanada a partir de 7 anys.

Diumenge, 8 de març. 16 h.

Diumenge, 22 de març. 16 h.

Kirikú i la Bruixa

Llegir cinema

Michel Ocelot. França, 1998

Diversos autors, països i anys

Despres de la projecció de Dilili a París, el públic del Xic ens va demanar més
pel·licules del Michel Ocelot, aquest vell bell artesà del cine d’animació.

No hi ha dos sense tres, oi? Doncs el Cineclub Vic torna a col·laborar, per
tercer any consecutiu, amb el Flic, el festival d’experiències i creació literària
de Vic. Des de la programació del Xic us oferim una sessió de curtmetratges
inspirats en originals literaris i adreçats a tots els públics.

Així que, a cada cicle, recuperarem alguna de les seves meravelles. Començarem per la més coneguda, aquesta faula africana sobre un nen generós i valent
que s’enfrontarà a la bruixa Karabà. Una faula subversiva, sàvia, de colors torrats i amb una banda sonora deliciosa de Youssou N’Dour amb cors i instruments africans.

Aquesta vegada volarem amb una bruixa i el seu gat, plantarem arbres amb
un sensible pastor, i viurem el pas del temps amb dues roques, des dels
temps prehistòrics fins al futur.

1 h 14 min. Recomanada a partir de 4 anys.

1 h aprox. Festival Flic. Recomanada a partir de 4 anys.

Diumenge, 5 d'abril. 16 h.

Diumenge, 19 d'abril. 16 h.

SESSIONS ESPECIALS
Durant aquest cicle, Cineclub Vic us proposa tres activitats que van
més enllà de les projeccions de cinema. Aquestes activitats s'han fet
en col·laboració amb diversos col·lectius i pensem que poden ser d'interès per al públic de Cineclub.
Tornen les trobades gratuïtes del Microvisor, amb un format consolidat
i una llista cada cop més llarga de participants.
En col·laboració amb Òmnium Cultural us oferim de nou la Mostra
VOC, en dues sessions que tindran lloc al Cinema Vigatà.
En col·laboració amb l'Ateneu de Vic, ACVIC i VicDones SIAD Osona
us proposem la projecció de Las muertes chiquitas, un film de 5 hores
que es projectarà al Casino de Vic dividida en dos dies.

Microvisor
Cineclub Vic, juntament amb el Casino de Vic i l’Ateneu de Vic, proposen una
nova edició de les sessions de Microvisor: petites tertúlies on cada ponent analitzarà un contingut cinematogràfic i compartirà amb el públic aquells moments,
sensacions i emocions que li han fet sentir els 24 fotogrames per segon.
Les dates per les sessions Microvisor d'aquest cicle són:
13 de febrer

26 de març

21 de maig

27 de febrer

16 d'abril

04 de juny

12 de març

07 de maig

18 de juny

Els dijous a les 21 h. Casino de Vic.

Mostra VOC

Las Muertes chiquitas

VOC és 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. VOC són uns premis que volen reconèixer
els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i altres nous formats realitzats
originalment en català i incentivar la creació de nous continguts. La Mostra VOC
tindrà lloc a Vic en dues sessions al Cinema Vigatà:

Mireia Sallarès. Mèxic, 2019

Sessió 1. Dijous 13 de febrer. 21.30 h:
Hawaii. Ferides, Unburied, Vaca, Dins la Lluna, Ophelia, Sense filtres
Sessió 2. Dijous 20 de febrer. 21.30 h:
Negre de merda, El dol, Bruna, Alirón, Confeso, Sòl, Savis de l’horta

Dijous, 13 i 20 de febrer. 21. 30 h. Cinema Vigatà

Pel·lícula de no ficció que aborda la relació de les dones amb l’orgasme. És el resultat de 4 anys d’entrevistes, converses i vivències de l’autora amb 30 dones mexicanes d’edats, estrats socials, professions i ideologies diverses que vinculen el plaer
amb el poder, les lluites armades, el feminicidi, el colonialisme, la transsexualitat, la
prostitució, la malaltia, l’exili, la teologia de l'alliberament, la pluralitat de la identitat
mexicana o el compromís ètic de l’art amb la realitat sociopolítica. El film, de quasi
cinc hores de durada, està dividit en dues parts que es projectaran en dos dies al
Casino de Vic.

Divendres 13 de març. 19 h. Casino de Vic
Dissabte 14 de març. 18 h. Casino de Vic

Les sessions de dimarts i diumenge es projectaran al Cinema Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22)
Textos: Toni Serrano, Quim Crusellas, Sergi Calle, Palma Lombardo, Maria Casas i Montse Comerma. Coordinació: Sergi Calle. Producció: Maria Casas. Maquetació: Toni Serrano.

