Una pel·li xica, bonica, ploramica, còmica i lúdica tenia uns espectadors xics, bonics, plora-amics, còmics i lúdics. Si la pel·li no hagués
sigut xica, bonica, ploramica, còmica i lúdica,
els seus espectadors no haurien sigut xics,
bonics, plora-amics, còmics i lúdics.
Noies i nois de petita alçada (tot i que les noves generacions s’enfilen molt amunt!) i gran
mirada, aquí teniu el Cineclub Xic. Com molt
bé va dir la mítica xica Marisol: “el món és
una tómbola de llum i de color”. I el cine, tres
quarts del mateix. Prepareu-vos per a un semestre on el cine serà mestre de rialles, plors,
imaginació a dojo i moltes sorpreses.
No us quedeu sols a casa, que a l’Espai ETC
s’hi està molt bé: hi ha calefacció (i ara funciona!), butaques còmodes (recomanem la fila 7),
una pantalla prou gran (com un llençol del llit
de la iaia) i un so que amansa les feres (o les
esvalota, quan toca!).
Benvingudes, benvinguts al Xic, on hi veureu
cinema modern i antic.

Programació
octubre 2022 - gener 2023

Diumenge, 2 d’octubre. 17 h.

Diumenge, 16 d’octubre. 17 h.

Diumenge, 6 de novembre. 17 h.

Diumenge, 13 de novembre. 17 h.

Història d’una gavina (i del gat
que li va ensenyar a volar)

Calamity

Supercuc

El meu primer festival

Rémi Chayé. França, 2020

Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. GBR, 2021. VCAT

Diversos autors. VCAT

Adaptació lliure de la novel·la de l’escriptor Luis Sepúlveda
que explica la història d’un gat que promet no menjar-se
l’ou d’una gavina. I ocupar-se i preocupar-se de la gavineta
(una mica bruta) que en sortirà. I li ha d’ensenyar a volar.

Martha Jane Canary-Burke (coneguda com a Calamity
Jane) és un dels personatges més fascinants del llunyà
Oest. Una dona que es va obrir pas en un món d’homes,
una aventurera que es va convertir en llegenda i en una
referència feminista.

És una mosca? És un avió? No, és en Supercuc, l’heroi
que se la sap llarga! Animals del bosc, no tingueu por. En
Supercuc, amb habilitats sorprenents, ajudarà a aranyes i
gripaus a sortir de les situacions més compromeses. Però,
ep, i si algú (per exemple, un malvat llangardaix) captura en
Supercuc, qui l’ajudarà?

Una recopilació de curtmetratges que formen part de
la programació d’enguany d’El meu primer festival. En
aquest Match d’animació veurem petites joies que són
una mostra de la creativitat i la diversitat audiovisual. Participa i decideix amb el teu vot el premi del públic al millor
curtmetratge!

Els gats volen? Doncs sí, perquè voler és poder. I si, com és
el cas, el gat troba la filla d’un poeta que vola molt amunt,
serà bufar i fer ampolles. Aquesta faula animada sobre el
valor de l’amistat per lluitar contra la intolerància s’ha convertit en un clàssic modern, i al Xic la podreu veure en 35
mm (demaneu al vostre avi o àvia què és això dels 35 mm).

Seria una autèntica calamitat perdre’s aquesta pel·lícula,
programada conjuntament amb el Festival Protesta. El director d’Al sostre del món (vista al Cineclub Xic fa uns anys) torna amb una pel·lícula reivindicativa, emocionant i bella (com
una paella). Tornarem a gaudir de l’univers estètic de Chayé
i els seus colors de posta de sol en un western empoderant.

Aquesta encisadora pel·lícula, dels autors d’El Grúfal i el
Drac Zog, es presenta en una sessió molt bèstia acompanyada de quatre curtmetratges sobre l’amistat, el bon rotllo
i les pessigolles que fan riure sense parar: Papa bateria,
Bemoll, L’extraordinària història de la Bruna i Mishou.

Aquesta sessió s’hauria d’anomenar El meu desè festival
perquè fa una dècada que col·laborem amb les amigues
de MODIband, que organitzen aquest certamen de cine
infantil, una proposta d’oci que entreté i educa la mirada
de nens i nenes.

Enzo D’Alò. Itàlia, 1998. VCAT

1 h 15 min. Recomanada a partir de 3 anys.

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

1 h aprox. Recomanada a partir de 3 anys.

1 h aprox. Recomanada a partir de 4 anys

Diumenge, 27 de novembre. 17 h.

Diumenge, 18 de desembre. 17 h.

Diumenge, 8 de gener. 17 h.

Diumenge, 22 de gener. 17 h.

Wallace i Gromit

Sol a casa

Dúnia i altres contes del món

Secret Superstar

Nick Park. Gran Bretanya, 1989-2008. VOSC

Chris Columbus. EUA, 1990. VOSC

Marya Zarif, André Kadi. Canadà, 2020. VCAT

Advait Chandan. Índia, 2017. VOSC

En Wallace, un inventor excèntric i amant del formatge, i en
Gromit, un gos callat, però més llest que la gana, són dos
amics que trenquen sovint la seva tranquil·la quotidianitat
amb aventures espectaculars.

La família McCallister vola cap a París per Nadal i, amb les
presses, s’obliden el nen a casa. En Kevin, que té 8 anys i és
més eixerit que un pèsol, podrà gaudir ben poc de la seva
solitud. Un duet de lladregots intentarà robar la seva casa.

La Dúnia és una nena de sis anys molt curiosa, li agrada
jugar, aprendre i descobrir noves històries. Viu amb els
seus avis a Alep, però, per culpa de la guerra, ha de fugir.

Una nena vol presentar-se en un concurs de talents per ser
cantant. El seu pare no ho accepta i això provocarà que
busqui una solució sorprenent. Una croada contra l’odi,
l’extremisme religiós, el masclisme

Aquests personatges de plastilina filmats en stop-motion,
són dues de les estrelles més estimades pels nens i nenes
britànics. La seva productora, Aardman Animation, ha rodat quatre curts, un llargmetratge i diversos spin-offs. Les
quatre peces que veurem (A Grand Day Out, The Wrong
Trousers, A Close Shave i A Matter of Loaf and Death) són,
encara ara, un prodigi artístic, tècnic i narratiu.

1 h 30 min. Recomanada a partir de 5 anys.

Què podem dir de Sol a casa, un dels grans clàssics nadalencs, que no s’hagi dit encara? Doncs que veniu a viure-la
en pantalla gran! Aquesta comèdia enginyosa i trepidant és
la medicina ideal per a l’avorriment i la tristesa. El guió i la
producció són d’un dels millors cineastes dels 80 i 90, en
John Hugues, i la música, d’en John Williams! Com diria en
Kevin, “us rendiu o encara en voleu més?”. En volem més!

1 h 43 min. Recomanada a partir de 7 anys.

En aquesta sessió projectem el migmetratge Dúnia i els
curtmetratges Cinema Rex, Amèrica i Bango Vassil. Tots
ells protagonitzats per nenes i nens de diferents orígens
que han viscut en primera persona l’experiència d’emigrar
del seu país. Són protagonistes lluitadores, imaginatives
i esperançadores que representen la unió de cultures i la
necessitat d’acollir i respectar l’altre.

1 h aprox. Recomanada a partir de 7 anys.

Sí, és la tercera vegada que programem Secret Superstar
conjuntament amb el Festival Nits de cinema oriental de
Vic. Així que, pels que no l’heu vist, la tercera és la bona. I
els que l’heu vist, repetireu, oi? Perquè aquesta pel·lícula és
una meravella, el viatge ple de coratge, amor i talent d’una
nena per complir els seus somnis i per reivindicar justícia. I
la seva banda sonora us rondarà pel cap dies (o setmanes!).

2 h 30 min. Festival Nits. Recomanada a partir de 7 anys.

Sessions de cinema infantil i familiar.
Els diumenges a les 17 h. a l’Espai ETC
(Passeig de la Generalitat, 46, Vic)
Totes les pel·lícules són aptes per a tots els
públics. Cineclub Vic afegeix una recomanació
d’edat segons el citeri de l’entitat.
Aportació: 3€ (fins a 3 anys, accés gratuït)
Abonament familiar: 45 € (famílies de 3 a 5
membres).
Més informació:
www.cineclubvic.com | info@cineclubvic.com
Venda d’entrades ww.etcvic.cat

+info: www.cineclubvic.com

