Històries interminables, xiuxiuejos que vénen del cor, gossetes plenes de vides, nens
aventurers a la recerca de tresors pirates,
bruixes africanes i contes animats. Tota
aquesta llista d’imaginaris imprescindibles
dibuixa la programació de Cineclub Xic
d’aquest trimestre, que comença al mes
dels gats, el febrer, i acabarà a l’abril, que,
com també diu la dita: pel·lícules mil!
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 per oferir un recull de curts sobre literatura: Llegir cinema.

Programació
febrer-abril 2020

Recordeu que totes les sessions són al Cinema Vigatà, a les 4 de la tarda.

Diumenge, 9 de febrer. 16 h.

Diumenge, 23 de febrer. 16 h.

Diumenge, 8 de març. 16 h.

La historia interminable

Susurros del corazón

Les vides de la Marona

Wolfgang Petersen. Alemanya, 1984

Yoshifumi Kondô. Japó, 1995

Anca Damian. França, 2019

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. Quan descobreix
qui és, coneix a Seiji, un jove que està aprenent l’art de
fabricar violins

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.

Estimada i odiada a parts iguals (o desiguals?), 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 (previs
a l’era digital) 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.

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

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 51 min. Recomanada a partir de 4 anys.

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

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

Aportació: 3€
(fins a 3 anys, accés gratuït)
Abonament familiar 6 sessions:
30 € (famílies de 3 a 5 membres)

Diumenge, 22 de març. 16 h.

Diumenge, 5 d’abril. 16 h.

Diumenge, 19 d’abril. 16 h.

Els Goonies

Kirikú i la bruixa

Llegir cinema

Richard Donner. EUA, 1985

Michel Ocelot. França, 1998

Diversos autors, països i anys

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

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.

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

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.

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

Tots els films són aptes per a tots
els públics.

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

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 aprox. Festival Flic. Recomanada a partir de 4 anys

+info: www.cineclubvic.com

