Un Xic eixerit
Com diu el refranyer, “allà on hi ha cinema, hi
ha alegria. I allà on no n’hi ha, hi ha porqueria!”. Així de contundent és la saviesa popular,
que tot ho sap.
Cal ser positiu malgrat els positius, i per això
al Cineclub Xic tenim la millor medi-cine:
remeis tan efectius com el conte de Nadal
La mama és pura pluja, la recuperació d’un
clàssic com Willow, la plasmació a Trash de
la màxima “qualsevol deixalla pot ser una gran
troballa”, el joc de preguntes i respostes per
a infants a L’univers en miniatura de No-No,
els esbojarrats viatges en el temps de Kikoriki,
la vessant humorística de la mitologia xinesa
a Wind Guardians (Els guardians del vent) i,
de regal, la reposició al Casino de Vic d’una
obra - mestra - plena de valors: La vida d’en
Carbassó.
Com va dir el padrí (a veure si us porta la
mona), “aquesta és una oferta que no podeu
rebutjar!”.

Programació
febrer - abril 2022

Diumenge, 13 de febrer. 17 h. Espai ETC

Diumenge, 27 de febrer. 17 h. Espai ETC

Diumenge, 13 de març 17 h. Espai ETC

La mama és pura pluja

Willow

Hugo de Faucompret. França, 2021. VCAT

Ron Howard. EUA, 1988. VOSC

Trash, la llegenda de la
piràmide màgica. Itàlia, 2020. VCAT

La Jana és una nena de vuit anys espavilada i valenta que
espera impacient l’arribada de Nadal. Aquest any el passarà amb la seva àvia, ja que la seva mare necessita un
descans. Contra tot pronòstic, les vacances acabaran sent
tota una aventura.

El jove Willow Ufgood troba un bebè abandonat i, sense més ni més, es veu immers en una aventura plena de
màgia i perills. Segons una antiga profecia, aquest nadó
és una nena sagrada, destinada a posar fi al regnat d’una
malvada reina.

Aquesta oda als petits plaers, als plaers més xics, anirà
acompanyada de la projecció del migmetratge La meva
vida a Versalles. La petita Violeta no s’hauria imaginat mai
vivint al Palau de Versalles, i menys amb el seu oncle Regis! Un conte de fades commovedor sobre el fet d’acceptar l’altre.

Reivindiquem la fantasia amb aquest clàssic del cinema
d’aventures dirigit per Ron Howard i protagonitzat per
uns herois xics d’alçada però molt grans en valors, passió
i coratge. Poder veure-la (i escoltar la genial partitura de
James Horner) en una sala de cinema, no té preu! Bé, sí,
3 euros.

1 h 5 min. Recomanada a partir de 5 anys.

2 h. Recomanada a partir de 7 anys.

Caixes, ampolles, llaunes… són abandonades als carrers,
a les botigues, sota els ponts… i són sempre ignorades
per tothom. El Prim és una capsa de cartó trencada que
viu en un mercat amb el seu amic Bombolles, una ampolla
de refresc de cola, amagant-se de les màquines de neteja
que ho inhalen tot.
Aquesta divertida producció italiana (un dia parlarem de
la virtuosa tradició de films animats italians, però no serà
avui) no va al contenidor blau, ni al verd, ni al groc. No
es pot llançar, perquè ens ensenya com moltes deixalles
tenen vida per estona i són de gran utilitat.

1 h 28 min. Recomanada a partir de 3 anys.

Sessions de cinema infantil i familiar.
Els diumenges a les 17 h. a l’Espai ETC
(C/Passeig de la Generalitat, 46. Vic)
Totes les pel·lícules són aptes per a tots els públics. Cineclub afegeix una recomanació d’edat
segons el citeri de l’entitat.
Aportació: 3€ (fins a 3 anys, accés gratuït)
La sessió del dia 27 de març és gratuïta
Abonament familiar: 40 € (famílies de 3 a 5
membres).

Diumenge, 20 de març. 17 h. Espai ETC.

Diumenge, 27 de març. 17 h. Casino de Vic

Diumenge, 3 d’abril. 17 h

Diumenge, 24 d’abril. 17 h.

L’univers en miniatura
de No-No. França, 2017-19. VCAT

La vida d’en Carbassó

Kikoriki. Déjà-Vu

Wind Guardians

Claude Barras. Suïssa-França, 2016. VCAT

Denis Chernov. Rússia, 2018. VCAT

Liu Kuo. Xina, 2018. VOSC

L’ornitorrinc No-No i els seus amics i amigues viuen a Les
Basses del Bosc una existència tranquil·la i pacífica on fan
pícnics i migdiades..., fins que passa alguna cosa! La colla
d’en No-No sempre està a punt per viure una gran aventura!

Carbassó és un nom estrany per a un nen de 9 anys, tot i
que la seva història és sorprenentment universal. Després
de la sobtada mort de la seva mare, Carbassó es fa amic
d’un simpàtic policia, Raymond, que l’acompanya a la seva
nova llar d’acollida amb altres orfes de la seva edat.

El Krash, un habitant de l’illa Kikoriki, vol organitzar al Barry, el seu millor amic, una festa d’aniversari inoblidable.
Per a aconseguir-ho, es posa en contacte amb l’agència
Déjà-Vu, la qual organitza emocionants viatges a través del
temps plens d’aventures inoblidables.

Ming Lang, un noi cec de Xiaoyanggang, malviu fent petites
estafes al mercat. Un dia, un ésser demoníac ataca la ciutat
i la mare de Lang desapareix. Aleshores, aquest heroi involuntari comença un viatge ple d’aventures que canviarà la
seva vida.

I direu: “sí, clar, totes les pelis d’aquest cicle són grans
aventures...”. Doncs sí, ho són! Les aventures de No-No
són Sí-Sí: divertides i emocionants. I estan animades amb
un preciosista 3D que simula la textura de la plastilina,
cosa fina. A més, està basada en els al·lucinants llibres de
la Magali Le Huche.

Recuperem un dels grans títols que han passat pel Xic. Una
pel·lícula sorprenent per la seva valentia a l’hora d’exposar
un tema sensible i fer-ho amb una cura i mirada pedagògica. En carbassó aprendrà a estimar i a confiar en els altres
en aquesta adaptació animada en stop-motion de la novel·la de Gilles Paris Autobiographie d’une Courgette.

Va, una mica d’història, que l’entreteniment sense enteniment et deixa indiferent. En aquesta pel·lícula viatjarem
a diverses èpoques passades: l’edat mesozoica, habitada
per dinosaures; l’edat mitjana, amb els seus tornejos de
cavallers; l’antiga Xina, amb les seves llegendes; i el salvatge oest, amb els seus bandits. I tot sense sortir de l’ETC!

The Wind Guardians (Els guardians del vent) és una meravella d’orfebreria visual que embolcalla una història d’amor
maternofilial, amb una barreja de fantasia llegendària, Wuxia,
romanticisme i humor desconcertant. Aquest film va ser el
segon més votat pel públic del Festival Nits de cinema oriental de Vic. I és un públic molt ben orientat.

52 min. Recomanada a partir de 3 anys.

1 h 5 min. El Xic al Casino. Recomanada a partir de 7 anys.

1 h 25 min. Recomanada a partir de 5 anys.

1 h 45 min. Recomanada a partir de 7 anys.

Més informació:
www.cineclubvic.com | info@cineclubvic.com
Venda en línia a www.etcvic.cat

+info: www.cineclubvic.com

