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Jac Hamman i Sarah Scrimgeour

Marya Zarif, André Kadi

Diversos autors

Advait Chandan
Índia, 2017

Benvingudes i benvinguts, pugeu al tren del Cineclub i prepareu-vos per
a gaudir d'un viatge de cine sense moure-us de l'ETC. Compreu el vostre
bitllet (els socis i les sòcies ensenyeu el vostre abonament, si ja l'heu rebut)
i acompanyeu-nos en un cicle de pel·lícules íntim, personal i bastant inèdit
(sempre que no ens contraprogrami alguna plataforma fílmica).
Com dèiem, les novetats de Cineclub Vic ens faran pujar a un tren mític,
el Transsiberià, i des del seu Compartiment núm. 6 coneixerem tota mena
de regions i personatges entre setembre i gener: Cinco lobitos, Què veiem
quan mirem cap al cel (dins de la 12a Mostra de Cinema etnogràfic), Flee
(per celebrar els deu anys del Festival Protesta), La (des)educació de
Cameron Post (amb la XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya) o les
Chavalas de Pineda'92, dins de la sessió Conegudes (també) a casa. A la
recta final hi trobem algunes parades molt recomanables, amb alguns dels
millors títols de l'any (clar, què hem de dir?): El comptador de cartes, Retorn
a Reims, L’esdeveniment i Licorice Pizza. Gràcies a la Federació Catalana
de Cineclubs podem gaudir d'un trio de títols inèdits Filmoxarxa: Setze
primaveres, System Crasher i La noia i l'aranya.

Això pel que fa a les novetats, però també hi ha alguns títols clàssics,
que no us heu de perdre: Les Hores, pel Dia mundial de la Salut Mental i
en projecció en 35 mm. Com també ho serà El quintet de la mort (ja us ho
hem explicat que tenim un projector de 35 mm? L'heu vist?). Més clàssics,
Johnny va agafar el fusell, en col·laboració amb la UVic-UCC, i L'escapada
(que no fugida) pel Festival Julius.
I no podem oblidar-nos del Cineclub Xic (sabeu que tenim una excel·lent
programació de cinema infantil i familiar? Recomaneu-la a les vostres amistats).
Una programació xica, bonica, ploramica, còmica i lúdica amb uns espectadors
xics, bonics, plora-amics, còmics i lúdics. Si les pel·lis no fossin xiques,
boniques, ploramiques, còmiques i lúdiques, els seus espectadors no serien
xics, bonics, plora-amics, còmics i lúdics: Història d’una gavina (i del gat que li
va ensenyar a volar), també amb projecció en 35 mm; Calamity, dins del Petit
Protesta; Supercuc; la trobada anual amb El meu primer festival (i ja en van
deu), una marató de curts de Wallace i Gromit, el clàssic nadalenc Sol a casa,
Dunia i altres contes del món i la tercera projecció (ara és la bona) de Secret
Superstar, en col·laboració amb el Festival Nits de cinema oriental.
Cineclub Vic

Sessions de dimarts
Sòcies i socis 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
Les sessions del 15 i el 29 de novembre tenen entrada gratuïta.

Totes les pel·lícules es projectaran a l'espai ETC. (C/ Passeig de la Generalitat, 46)

Rússia, anys 90. Laura (Seidi Haarla) és una jove universitària finesa que fa la mítica
ruta del Transsiberià per visitar el jaciment arqueològic de Múrmansk. El seu company de viatge, al compartiment número 6, és en Ljoha (Yuriy Borisov), un miner
d’origen rus. Dues persones completament oposades que no només aprendran a
conviure sinó que s’aniran unint gràcies a una sèrie de trobades improbables.

Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare i aviat s'adona que no té gaire clar com ferho. Encara ho complica més haver de compaginar-ho amb la seva feina i l'absència de la seva parella durant una setmana per motius laborals. Davant d'aquesta
situació, decideix tornar a casa dels seus pares, en un poble costaner del País
Basc, i compartir amb ells la responsabilitat i atenció del nadó. El que no s'imagina
és que, allà, se li afegirà una nova feina: fer de filla.

Viatgers al tren! Després d’El dia més feliç en la vida d'Olli Mäki, el director Juho
Kuosmanen ens convida a gaudir d’aquesta original i peculiar Road Movie ferrovià-

El debut de la directora i guionista Alauda Ruiz de Ádua ha estat una de les sorpreses de l'any. Basada en la seva pròpia l'experiència personal, i gràcies al seu
excel·lent guió, la pel·lícula va més enllà de les històries de mares i filles que hem
vist tantes vegades al cinema. A través d'una posada en escena intimista i senzilla,
planteja una sèrie de temes que ens porten a un viatge emocional cap a les imperfeccions de les relacions familiars.

ria. Com el seu primer treball, es caracteritza per un relat subtil, una posada en escena austera i uns personatges peculiars i carismàtics. El contrast entre el paisatge
rus, immens i fred, xoca amb la claustrofòbia dels protagonistes dins del vagó.
Juho Kuosmanen

Compartiment núm. 6 Hytti nro 6
Juho Kuosmanen

Finlàndia-Rússia-Alemanya, 2021
Producció: Elokuvayhtiö Oy Aamu, Achtung Panda! Media, Amrion. Guió: Andris
Feldmanis, Juho Kuosmanen i Livia Ulman. Muntatge: Jussi Rautaniemi. Durada:
1 h 47 min. Idioma: VO en finès i rus amb subtítols. Intèrprets: Yuriy Borisov,
Seidi Haarla, Valeriy Nikolaev, Yuliya Aug, Dinara Drukarova.

Director i guionista nascut a Kokkola (Finlàndia) el 1979. Es va graduar a l’escola d’Art, Disseny i Arquitectura el 2014. També ha treballat com a actor i ha
dirigit òpera. El seu treball de graduació va ser el curt The Painting Sellers (2007),
nominat a cinc premis de l’acadèmia de cinema finesa i guanyadora del premi
Cinéfondation a Cannes. La seva relació amb aquest certamen s’ha mantingut a
través dels seus posteriors treballs: premi Un Certain Regard amb El dia més feliç
en la vida d'Olli Mäki (2016), projectada a Cineclub Vic, i Gran premi amb aquesta
Compartiment núm. 6.

13 de setembre. Sessió núm. 1.370.

Alauda Ruiz de Ádua

Cinco lobitos

Alauda Ruiz de Azúa
Espanya 2022
Producció: Buena Pinta Media, Comunidad de Madrid, Encanta Films. Guió:
Alauda Ruiz de Azúa. Fotografia: Jon D. Domínguez. Música: Aránzazu Calleja.
Muntatge: Andrés Gil. Durada: 1 h 44 min. Idioma: VO en castellà. Intèrprets:
Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz.

Directora i guionista nascuda a Baracaldo l'any 1978. Va estudiar Comunicació
audiovisual i és diplomada en direcció cinematogràfica Ha dirigit diversos curtmetratges entre els quals cal destacar Dicen (2011), que va participar en més de 160
festivals i va obtenir 50 premis. Cinco lobitos és el seu primer i exitós llargmetratge,
guanyadora de diversos premis al Festival de Màlaga, entre els quals els de millor
pel·lícula, guió i el del reconeixement del públic.

20 de setembre. 20 h. Sessió núm. 1.371

Setze primaveres

Seize printemps
Suzanne Lindon França 2020
Producció:Avenue B Productions, Eskwad, Bangumi. Guió: Suzanne Lindon.
Fotografia: Jérémie Attard. Música: Vincent Delerm. Muntatge: Pascale
Chavance. Durada: 1 h 13 min. Idioma: VO en francès amb subtítols en català.
Intèrprets: Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Frédéric Pierrot, Florence Viala.

Suzanne (Suzanne Lindon) té setze anys i la gent de la seva edat l'avorreix. Cada
cop que va a l'institut passa per davant d'un teatre, on coneix a Raphael (Arnaud
Valois) un home més gran que ella pel qual s'acaba obsessionant. A tots dos els
estimula una relació marcada per la diferència d'edat, però la Suzanne no les té
totes i sent que pot perdre's una part de la seva vida. Precisament aquesta que
tantes ganes té de deixar enrere.

Tres històries, tres dones, tres èpoques entrellaçades en el temps: Virginia Woolf
(Nicole Kidman) estableix una lluita a contracorrent per tirar endavant la seva última
novel·la. Trenta anys més tard, Laura (Julianne Moore) es veu sacsejada per la lectura del llibre de Woolf. En l'actualitat, Clarissa (Meryl Streep) és una versió en carn i
ossos de la protagonista de Mrs. Dalloway, i es troba lidiant amb els mateixos reptes
existencials que la seva contrapart literària.

La jove Suzanne Lindon escriu, dirigeix i protagonitza una pel·lícula on, a més,
hi canta i balla. Un debut que segons ella és: "la història d'amor que m'hauria
agradat viure amb quinze anys". Un film senzill i personal, marcat per la tendresa
i proximitat i una mirada fresca que caldrà seguir de prop. Altres vegades hem
assistit a històries d'amor amb una òptica adolescent, però aquest ferm autoretrat (n'hauríem de dir Selfie?) es nota marcat per les tensions i la impaciència per
deixar enrere la infància sense saber cap a on porta l'edat adulta.

Les hores ens presenta el delicat equilibri entre el benestar mental i les circumstàncies i construccions socials que s'imposen en la vida de l'individu, especialment quan
es tracta de les dones, molt més sotmeses a la soledat fruit de l'escrutini i al judici de
la societat. Un film que recuperem, a més, en una projecció en 35 mm.

Suzanne Lindon

Nascuda l'any 2020. Forma part d'una família de cineastes (és filla de la directora
i actriu Sandrine Kiberlain i de l'actor Vincent Lindon). Amb 15 anys estudiava al
liceu Henri IV de París quan va començar a escriure el seu film de debut. Aquest
va ser seleccionat pel festival de Cannes del 2020, que finalment es va cancel·lar
a causa de la pandèmia de Covid i el confinament de la població francesa.

27 de setembre. 20 h.

Stephen Daldry

Les hores The Hours
Stephen Daldry

Estats Units-Regne Unit-França, 2002
Producció: Paramount Pictures, Miramax. Guió: David Hare a partir de la novel·la
de Michael Cunningham. Música: Philip Glass. Muntatge: Peter Boyle. Durada: 1
h 50 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols en castellà. Projecció en 35 mm.
Intèrprets: Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Stephen Dillane.

Dorset, Anglaterra, 1961. És un director, escenògraf i productor anglès que ha desenvolupat una àmplia carrera a teatre, cinema i televisió. Ha guanyat diversos premis
Tony de Broadway, i ha estat nominat als Oscars com a millor director en tres ocasions: per Billy Elliot (2000), Les Hores (2002) i El lector (2008). El seu treball recent
s'ha centrat en el món de les sèries (The Crown i Obi-Wan Kenobi).
Sessió oganitzada conjuntament amb Osonament dins dels actes amb motiu del Dia
Mundial de la Salut Mental (10 d'octubre).

Dia Mundial de la Salut Mental

4 d'octubre. 20 h. Sessió núm. 1.372

Una jove parella decideix citar-se en un bar després de coincidir diverses vegades
al carrer. Com si es tractés d’un conte de fades modern, el dia de la trobada, tots
dos han modificat la seva aparença i són incapaços de reconèixer-se.

Amin, un exitós acadèmic danès, està a punt d'iniciar un nou capítol en la seva vida
en casar-se amb el seu promès, Kasper. Però els fantasmes del turbulent passat
d'Amin continuen perseguint-lo i no li serà fàcil deixar-los enrere.

Realisme màgic a l'antiga capital de Geòrgia, un retrat de les seves gents a través
de relacions, costums i molta vida al carrer. Una proposta única, que parteix d’un
gran amor pel cinema i per la fantasia en què es donen la mà la quotidianitat, la
poesia i delicadesa. Tot això és possible gràcies a la mirada del seu realitzador,
qui demostra que al cinema hi ha encara molt de terreny per explorar i hi poden
passar coses increïbles.

Un refugiat afganès resident a Dinamarca va accedir a explicar la seva història personal al director Jonas Poher Rasmussen, amb la condició que no es revelés la
seva identitat. Per aconseguir-lo, el director va decidir crear un documental en format
animat. A més, l'estil d'animació, limitada i funcional, no només protegeix el seu protagonista, sinó que en potencia la seva història. Aquest peculiar acostament suavitza
només en part la tragèdia del relat que s'està narrant. Una brutal i colpidora història
que deixa una terrible empremta a mesura que la pel·lícula avança.

Aleksandre Koberidze

Què veiem quan mirem cap al cel?
Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?
Aleksandre Koberidze Geòrgia-Alemanya, 2021

Producció: DFFB, New Matter Films. Guió: Aleksandre Koberidze. Fotografia:
Faraz Fesharaki. Música: Giorgi Koberidze. Muntatge: Aleksandre Koberidze.
Durada: 2 h 30 min. Idioma: VO en georgià amb subtítols. Intèrprets: Ani
Karseladze, Giorgi Bochorishvili, Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze.

Director i guionista nascut el 1984 a Tbilisi, Georgia. Va estudiar cinema a l’Acadèmia alemanya de cinema i televisió de Berlín. Va debutar amb els curts Der Fall
(2013) i Colophon (2015) i el 2017 va presentar el seu primer llarg, Let the Summer
Never Come Again (2017). El seu segon llargmetratge és aquesta Què veiem quan
mirem cap al cel?
Sessió programada conjuntament amb el Museu del Ter de Manlleu dins dels
actes de la 12a Mostra de Cinema etnogràfic.

12a Mostra de Cinema etnogràfic

11 d'octubre. 20 h. Sessió núm. 1.373

Jonas Poher Rasmussen

Flee

Jonas Poher Rasmussen
Dinamarca-França-Noruega, 2021
Producció: Final Cut for Real, Sun Creature Studio, Vivement Lundi. Guió: Jonas
Poher Rasmussen, Amin Nawabi. Direcció d'art: Jess Nicholls. Música: Uno
Helmersson. Muntatge: Janus Billeskov Jansen. Durada: 1 h 29 min. Idioma:
VO en danès i anglès amb subtítols en català. Documental. Animació.

Cineasta nascut el 1981 a Dinamàrca. Va debutar amb els curts Easa 2002: A Journey to Vis (2003), Something About Halfdan (2006), The Day After (2009) i House
of Glass (2010). Posteriorment, ha rodat els documentals Searching for Bill (2012) i
What He Did (2015). La seva filmografia mostra una clara voluntat d'acostament a la
realitat a través de la ruptura de les fronteres temàtiques i formals del cinema.
Sessió programada conjuntamamb el Festival Protesta dins dels actes de la 10a
edició del Festival.

Festival Protesta

18 d'octubre. 20 h. Sessió núm. 1.374

En Johnny (Timothy Bottoms), un soldat ras, ha patit un accident que l'ha deixat en
un estat inhumà. Roman conscient, però és incapaç d'interactuar amb el seu entorn,
o de moure's. Postrat al llit, rememora el seu passat i reflexiona sobre el resultat atroç
dels conflictes bèl·lics i el sentit d'aquests esdeveniments en la vida de les persones.

La Benni (Helena Zengel) és petita però molt perillosa. Amb tan sols nou anys,
aquesta nena ja és el que els serveis socials de protecció al menor anomenen
una trenca sistemes. Amb la intenció d'ajudar-la, contracten a Micha (Albrecht
Schuch), un especialista en la gestió de la ira. Podrà tenir èxit allà on tothom ha
fracassat?

Ambientada a la Primera Guerra Mundial, la pel·lícula aconsegueix transportar l'espectador a l'horror de la guerra sense necessitat de romandre a les trinxeres. Un film
profundament antibel·licista i amb un missatge clarament a favor de l'eutanàsia que
permet conscienciar sobre els estralls de la guerra.

La protagonista d'aquest drama es comporta de forma salvatge, impulsada per un
trauma infantil que no queda clar quin origen té. No ens trobem davant de l'habitual
drama sobre nens trapelles. La seva directora i guionist mostra, amb tota la cruesa,
la situació de tenir un fill o una filla amb problemes de comportament. La pel·lícula
té un ritme frenètic que, després d'una arrencada ferotge, no s'atura en cap moment. Enmig d'aquest tornado de sentiments, destaca la interpretació de la seva
jove protagonista.

Dalton Trumbo

Johnny va agafar el fusell
Johnny Got His Gun
Dalton Trumbo Estats Units, 1971

Producció: World Entertainment. Guió: Dalton Trumbo, a partir de la seva
novel·la. Fotografia: Jules Brenner. Música: Jerry Fielding. Muntatge: Millie
Moore. Durada: 1 h 51 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets:
Timothy Bottoms, Kathy Fields, Marsha Hunt, Jason Robards, Donald Sutherland.

Nascut el 1906 als Estats Units, esdevé un dels guionistes més importants de
Hollywood amb títols com Thirty Seconds Over Tokyo (1944), Our Vines Have Tender
Grapes (1945) o Miratge d'amor (1940). Però també ha passat a la història com el
represaliat més famós de la Caça de bruixes del senador McCarthy que el van obligar,
durant anys, a treballar sota pseudònim. En el camp de la literatura, el 1939 va obtenir
el National Book Award per Johnny va agafar el fusell, que ell mateix adaptaria a la
pantalla gran. Va morir a Los Angeles el 1970.

Nora Fingscheidt

System Crasher
Nora Fingscheidt

Sessió programada conjuntament amb l'àrea de Cultura de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya.

Alemanya, 2019

UVic-UCC

Producció: Kineo Filmproduktion. Guió: Nora Fingscheidt. Fotografia: Yunus
Roy Imer. Música: John Gürtler. Muntatge: Stephan Bechinger, Julia Kovalenko.
Durada: 2 h 5 min. Idioma: VO en alemany i anglès amb subtítols en català.
Intèrprets: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide.

25 d'octubre. 20 h. Sessió núm. 1.375

Va néixer a Braunschweig, Alemanya, el 1983. Es va formar com a orientadora
d'actors i, del 2008 al 2017, va estudiar direcció de ficció a l'Acadèmia de Cinema de Baden-Württemberg, on va rodar el llargmetratge documental Without this
world (2017). El seu primer treball de ficció, System Crasher, ha aconseguit vuit
premis del cinema alemany, incloent-hi millor pel·lícula, direcció, guió i muntatge i
ha aconseguit també el premi del jurat al Festival de Berlín.

8 de novembre. 20 h.

El 1993, l'adolescent Cameron Post (Chloë Grace Moretz) manté una relació homosexual amb Coley Taylor (Quinn Shephard). La seva família, assabentant-se d'aquest
fet, vol enviar-la a un centre de reconversió per a nois i noies gais a petició de la seva
tieta, una fervent devota cristiana. Allà, la Cameron iniciarà el seu suposat guariment,
convivint amb altres joves que es troben en la seva mateixa situació.

Bruno Cortona (Vittorio Gassman), un simpàtic tabolaire que es passa el dia de
gresca, es troba casualment amb Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant), un
tímid estudiant, i el convida a passar-hi un dia de vacances fora de Roma. Durant
el viatge, el jove se sent cada cop més atret per l'esbojarrada forma de vida del
seu company.

La pel·lícula mostra com l'amistat i l'intercanvi d'experiències permet l'empoderament
i l'escepticisme dels joves vers uns mètodes basats en el prejudici i sense cap fonament científic. Un relat de missatge potent que es recolza en una aposta visual senzilla,
però contundent, i que va tenir la seva estrena al Festival de Sundance al 2018.

Un dels millors components de la Comèdia a la italiana. A través del viatge en
cotxe de dos personatges oposats, el director dibuixa una sàtira tragicòmica de
la realitat d'Itàlia. Un film diferent de qualsevol altre, que parteix d'un viatge per la
mítica ciutat de Roma i que, en mans del seu director, Dino Risi, i de dues estrelles com Gassman i Trintignant, acaba esdevenint alguna cosa més que un simple
divertiment, assolint una lectura social i un retrat reflexiu. Una excel·lent proposta
que celebra 60 anys i que recuperem amb motiu del Festival Julius 2022.

Desiree Akhavan

La (des)educació de Cameron Post
The Miseducation of Cameron Post
Desiree Akhavan Regne Unit-EUA, 2018

Guió: Desiree Akhavan i Cecilia Frugiuele a partir de la novel·la d'Emily M.
Danforth. Fotografia: Ashley Connor. Música: Julian Wass. Muntatge: Sara
Shaw. Durada: 1 h 31 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets:
Chloë Grace Moretz, Steven Hauck, Quinn Shephard, Kerry Butler, Dalton Harrod

1984, Nova York. Directora, productora, guionista i actriu d'origen iranià. Va debutar
amb el film Appropriate Behavior (2014), amb què va guanyar un premi al Festival
de Sundance. Posteriorment, ha dirigit el llarg La (des)educació de Cameron Post i
diversos treballs en sèries de televisió, entre els quals destaca The Bisexual (2018),
que ella mateixa ha creat, escrit i interpretat.
Programada en el marc de la XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos i l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Vic.

XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya,

15 de novembre. 20 h. Sessió núm. 1.376

Dino Risi

L'escapada

Il sorpasso
Dino Risi Itàlia, 1962
Producció: Incei Film, L.C.J Editions & Productions. Guió: Dino Risi i Ruggero
Maccari. Fotografia: Alfio Contini. Música: Riz Ortolani. Muntatge: Maurizio
Lucidi. Durada: 1 h 45 min. Idioma: VO en italià amb subtítols. Intèrprets: Vittorio
Gassman, Catherine Spaak, Jean-Louis Trintignant, Claudio Gora, Luciana Angiolillo.

Il

Va néixer el1917 a Milan. Considerat com un dels mestres de la comèdia italiana,
va debutar a la pantalla amb Vacanze col gangster (1952). Després realitza El camí
de l'esperança (1953) i un dels episodis d'Amor a la ciutat (1953). El seu primer
sorpasso
èxit va arribar amb Poveri ma belli (1956), i Sabella (1957). Durant els anys 60 va
rodar els seus dos millors títols: Vida difícil (1961) i L'escapada (1963). Va morir
el juny de 2008 a Roma.

Festival Julius

22 de novembre. 20 h. Sessió núm. 1.377

Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues de l'adolescència, es retroben en el barri d'extraradi on van créixer per a reviure una autèntica i tragicòmica amistat. Una comèdia
costumista que s'allunya dels clixés i aposta per ensenyar la cara més autèntica de la
generació mil·lènial.

El professor Marcus (Alec Guinness) planeja robar dos furgons blindats amb l'ajuda
d'una banda de criminals. Per preparar el pla, es fan passar per un grup de músics i
s'allotgen de lloguer a casa de l'entranyable i innocent Mrs. Wilberforce (Kate Johnson). Quan l'anciana descobreix les intencions dels seus llogaters, aquest decideixen
matar-la... Però s'acabaran topant amb més d'una dificultat.

Carol Rodríguez Colás

Llicenciada en Comunicació Audiovisual, és directora de cinema i televisió. Ha escrit i
dirigit curtmetratges i documentals. El 2020 va realitzar el seu primer llarg, Chavalas.

La sàtira fou el segell que va fer gran l'Ealing Studios, sobretot durant la postguerra i,
en aquesta època d'èxit, El quintet de la mort hi va jugar un paper clau. Epítom de
la comèdia negra i de l'absurd, retrata l'estupidesa humana amb una mala bava mai
poques vegades igualada, gràcies sobretot a la unió de tant talent darrere les càmeres
(Rose i Mackendrick), com al davant (Guinness i Sellers). Tot un clàssic de la comèdia
que recuperem, a més, en una projecció en 35 mm.

Abans de la pel·lícula es projectarà el curt Pineda '92, de Raquel Barrera.
Els records de Barcelona '92 encara són vius, memòries d'uns fets que van marcar
profundament una generació. Però on ha quedat aquella esplendor? La pel·lícula és
també la declaració d'un amor imperfecte. El de la directora i la ciutat que li va obrir els
braços quan, amb 18 anys, es va descobrir lesbiana.

Chavalas

Carol Rodríguez Colás Catalunya, 2021

Els dos films formen part del projecte Conegudes (també) a casa, el programa itinerant de la 30a Mostra internacional de films de dones de Barcelona, que compta amb
el suport de la Diputació de Barcelona i de la Fundació SGAE.

Guió: Marina Rodríguez Colás. Fotografia: Juan Carlos Lausín. Música: Francesc
Gener i Claudia Torrente. Muntatge: Pablo Barce. Durada: 1 h 31 min. Idioma:
VO en castellà. Intèrprets: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas.

Sessió programada conjuntament amb l'Oficina Tècnica d´Igualtat de Gènere i LGTBI
de l'Ajuntament de Vic i DRAC Màgic Cultura Audiovisual.

Pineda '92 Raquel Barrera Catalaunya, 2021

Conegudes (també) a casa

Guió: Raquel Barrera. Durada: 11 min. Documental.

29 de novembre. 20 h. Sessió núm. 1.378

Alexander Mackendrick

El quintet de la mort

The Ladykillers
Alexander Mackendrick Regne Unit, 1955
Producció: Ealing Studios. Guió: William Rose i Jimmy O'Connor. Fotografia: Otto
Heller. Música: Tristram Cary. Muntatge: Jack Harris. Durada: 1 h 31 min. Idioma: VO
en anglès amb subtítols en castellà. Projecció en 35 mm. Intèrprets: Alec Guinness,
Cecil Parker, Herbert Lom, Peter Sellers, Danny Green, Jack Warner.

Director i guionista de cinema, nascut a Boston el 1912. Va debutar com a director
amb Whisky a gogó (1949) iniciant una carrera curta, però que ha deixat una gran empremta en el cinema de l'època, amb títols com El hombre vestido de blanco (1951),
Mandy (1952), El quintet de la mort, o Viento en las velas (1965). Malgrat dissolvents
com la tendresa o la ironia, i malgrat la senzillesa aparent de la seva posada en escena,
la seva obra constitueix un veritable corpus sobre la foscor de l'ànima humana. El seu
últim film va ser No hagan olas (1967). Va morir el 1993 a Los Àngeles.
Clàssics de la comèdia

13 de desembre. 20 h. Sessió núm. 1.379

La lisa (Liliane Amuat) marxa del seu pis compartit amb la Mara (Henriette Confurius) i en Markus (Ivan Georgiev). És la fi d'una era. A mesura que es mouen
les caixes, es pinten les parets, es munten els armaris... els abismes comencen
a obrir-se. La Lisa se'n va, ella espera amb ànsies el canvi. La Mara es queda, a
ella se li desencadena una muntanya russa d'emocions.

William Tell (Oscar Isaac) és un exmilitar qui intenta deixar el seu passat enrere dedicant-se de forma semi professional al pòquer. Però la seva meticulosa vida es veu
torçada quan acudeix a ell Crik (Tye Sheridan) un jove amb ganes de venjança.
Premiada al festival de Venècia, Nominada pels NBR a les millors pel·lícules independents de l'any i amb diversos premis a millor guió, amb El Comptador de cartes Paul
Schrader redefineix el perfil de protagonista turmentat i autocastigat amb què ha treballat durant tota la seva filmografia. De nou, el realitzador ens endinsa en una espiral cap
a un submon decadent d'on sembla impossible escapar. El gran treball interpretatiu i la
tensió dramàtica i emocional fan d'aquesta història un intens thriller d'una força brutal.
Una obra imperdible que demostra, de nou, que Paul Schrader és un dels cineastes
amb més capacitat per provocar i sacsejar l'espectador a través del cinema.

A partir d'una premissa i un punt de partida gairebé inexistents, la pel·lícula va
creixent a mesura que passen els minuts i els personatges es van dibuixant.
Sense un context clar i amb una exploració dels temes amb una tendència natural cap a l'experimentació, alterna moments captivadors amb d'altres que
provoquen una voluntària distància. Els seus realitzadors, els germans Zürcher,
organitzen una autèntica coreografia que neix d'un caos aparent i que compta
amb una narració marcada per un humor absurd, personatges excèntrics i una
certa malenconia.

La noia i l'aranya

Das Mädchen und die Spinne
Ramon Zürcher, Silvan Zürcher Suïssa, 2021
Producció: Beauvoir Films, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Guió: Ramon
Zürcher, Silvan Zürcher. Música: Philipp Moll. Muntatge: Katharina Bhend, Ramon
Zürcher. Durada: 1 h 38 min. Idioma: VO en alemany amb subtítols en català.
Intèrprets: Henriette Confurius, Liliane Amuat, Ursina Lardi, Flurin Giger.

Ramon Zürcher (Suissa, 1982) inicia el 2007 una carrera lligada al món del curt-

metratge, on ha executat tasques de guionista, director, productor i editor. El
2013 va dirigir el seu primer llarg, The Strange Little Cat, produïda pel seu germà
bessó, Silvan Zürcher. Tots dos han escrit i codirigit aquesta La noia i l'aranya
(2021).

20 de desembre 20 h.

Paul Schrader

El comptador de cartes
The Card Counter
Paul Schrader EUA-Regne Unit, 2021

Producció: Focus Features, LB Entertainment. Guió: Paul Schrader. Fotografia:
Alexander Dynan. Música: Robert Levon Been i Giancarlo Vulcano. Muntatge: Benjamin
Rodriguez Jr. Durada: 1 h 51 min. Idioma: VO en anglès amb subtítols. Intèrprets:
Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Alexander Babara.

Nascut als Estats Units el 1946, es pot considerar com un dels millors cineastes de
l'anomenada Nova generació de Hollywood. Va debutar escrivint amb el seu germà el
guió de Yakuza (1975), al qual seguiren guions tan imponents com els de Fascinación
(1976), Taxi Driver (1976) o Toro Salvaje (1980). Va debutar com a director el 1978 amb
Blue Collar, iniciant una filmografia irregular, però intensa amb títols importants com
Hardcore: un mundo oculto (1979), Mishima (1985), Touch (1997) o Aflicción (1997).

10 de gener. 20 h. Sessió núm. 1.380

Una història íntima, social i política de la classe obrera francesa des de principis
de la dècada de 1950 fins a l’actualitat. Una adaptació de l'obra del filòsof i
historiador Didire Eribon reconstruïda amb material d’arxiu i narrada per l’actriu
Adèle Haenel.

Ens situem a França, l'any 1963. L'Anne (Anamaria Vartolomei) és una jove estudiant
brillant amb un futur prometedor al davant. Però quan queda embarassada, veu com
aquest futur pot ensorrar-se, i per això, malgrat el dolor, malgrat la vergonya, malgrat
l'estigma social i malgrat la possibilitat d'anar a la presó, decideix per tot el possible per
avortar.

Retorn a Reims és un exemple d’assaig cinematogràfic on el seu director construeix un discurs propi a partir d’un gran recull de documentació (fotos i vídeos
reals però també material de ficció). Jean-Gabriel Périot, s'ha especialitzat en la
creació de tot de tota mena de narratives fent servir les eines del documental i
establint un vincle entre la memòria i la imatge històrica. Aquí, continua fidel al seu
estil i ens fa replantejar la construcció del present en un exercici de crítica política
tan pedagògic com estimulant.

Als anys 60, a França, l'avortament era il·legal, i sota un aspecte de país avançat, imperava un conservadorisme que acabaria saltant pels aires el maig del 68. La pel·lícula adapta
la novel·la homònima d'Annie Ernaux en què relatava la seva batalla per interrompre un
embaràs. No obstant això, el gran tema de la pel·lícula no és l'avortament, és la llibertat.
La protagonista lluita per recuperar el control del seu propi cos i és també la lluita per
recuperar la seva vida. Audrey Diwan, forjada com a periodista, s'ha convertit en una
directora amb una mirada crua de la realitat, abraçant la seva duresa i convertint-la en
una arma per remoure consciències.

Jean-Gabriel Périot

Retorn a Reims

Retour à Reims
Jean-Gabriel Périot França, 2021
Producció: Les Films de Pierre, Arte France Cinéma. Guió: Jean-Gabriel Périot
a partir de la novel·la de Didier Eribon. Fotografia: Julia Mingo. Música: Michel
Cloup. Muntatge: Jean-Gabriel Périot. Durada: 1 h 23 min. Idioma: VO en
francès amb subtítols en català. Documental.

Director i muntador nascut a França el1974. Mai va estudiar cinema, però sí comunicació i va dedicar-se a l'edició al Servei d'audiovisuals del Centre Georges
Pompidou. Allà és on va familiaritzar-se amb el treball amb material d'arxiu. A la
seva obra ha conreat tota classe de formats i estils: curts, llargs, documental,
ficció, videoart... En el camp del llargmetratge hi trobem el treball de ficció Lumières d'été (2016) i els documentals Une jeunesse allemande (2015), Les nostres
derrotes (2019) i Retorn a Reims (2021).

17 de gener. 20 h. Sessió núm. 1.381

L'esdeveniment

L'événement
Audrey Diwan França, 2021
Guió: Audrey Diwan i Marcia Romano a partir de la novel·la d'Annie Ernaux.
Fotografia: Laurent Tangy. Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine.
Muntatge: Géraldine Mangenot. Durada: 1 h 40 min. Idioma: VO en francès amb
subtítols. Intèrprets: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami.

Audrey Diwan

França, 1980, va estudiar periodisme i ciències polítiques i va començar a treballar a la
revista Technikart. Posteriorment, treballaria com a directora de secció a Glamour i Stylist.
El 2007 va publicar la seva primera novel·la, La Fabrication d'un mensonge. El 2008 debuta com a guionista i, una dècada més tard, presenta el seu primer llarg com a directora
Mais vous êtes fous (2019). Ha guanyat el Lleó d'Or a Venècia amb L'esdeveniment.

24 de gener. 20 h. Sessió núm. 1.382

Vall de San Fernando, Califòrnia, 1973. Aquesta és la història d'Alana Kane (Alana
Haim) i Gary Valentine (Cooper Hoffman), de com es coneixen, passen el temps
junts i acaben enamorant-se.
Amb més d'una desena de premis i diverses nominacions a l'esquena, el director Paul Thomas Anderson ens porta aquesta peculiar història d'amor prematur
adolescent, d'una humanitat brutal, amb unes interpretacions supèrbies i, sens
dubte, una de les millors pel·lícules de l'any i també de la seva trajectòria com a
realitzador. Amb un to més lluminós que en els seus anteriors treballs, ens ofereix
el retrat d'una amistat intensa, que s'endinsa en les dificultats del pas a l'edat
adulta i d'una història d'amor i rebel·lia explicats d'una forma quasi màgica.
Paul Thomas Anderson

EUA-Canadà, 2021

Nascut el 1970 a Califòrnia, és un dels més destacats directors del cinema
nord-americà contemporani. El 2004 The Guardian el va situar a la llista dels
40 millor directors de la història. Va debutar amb la celebrada Sidney (1996) i
va confirmar el seu talent pel cinema coral, farcit de personatges complexos i
demencials a Boogie Nights (1997) i Magnolia (1999). El seu talent i un estil tan
personal com inquiet s'ha confirmat amb títols com Punch Drunk Love (2002),
Pous d'ambició (2007), The Master (2012) o El fil invisible (2017).

Producció: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Focus Features. Guió: Paul Thomas
Anderson. Fotografia: Paul Thomas Anderson, Michael Bauman. Música: Jonny
Greenwood. Muntatge: Andy Jurgensen. Durada: 2 h 13 min. Idioma: VO en
anglès amb subtítols. Intèrprets: Cooper Hoffman, Alana Haim, Sasha Spielberg.

31 de gener. 20 h. Sessió núm. 1.383

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson

Sessions de diumenge
Sessions de cinema infantil i familiar
Els diumenges a les 17 h. a l’Espai ETC
(Passeig de la Generalitat, 46, Vic)
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

Calamity

Supercuc

El meu primer festival

Enzo D'Alò Itàlia, 1998. VCAT

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.
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 vol dir).

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.
Seria una calamitat perdre’s aquesta pel·lícula, programada conjuntament amb
el Festival Protesta. El director d’Al sostre del món (vista al Cineclub Xic) 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.

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?
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.

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, 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)

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!
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.

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

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.
Aquests personatges de plastilina fi lmats 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.

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.
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!

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.
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.

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 i el masclisme.
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. Ila seva banda sonora us rondarà pel cap dies (o setmanes!).

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

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

1 h aprox. Recomanada a partir de 7 anys.

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

Les sessions es faran a l'Espai ETC. Passeig de la Generalitat, 46 de Vic.
Més informació a www.cineclubvic.com | Reserva d'entrads en línia a www.etcvic.cat
Textos: Montse Comerma, Palma Lombardo, Toni Serrano, Sergi Calle, Quim Crusellas i Gerard Fossas. Producció: Sergi Calle. Maquetació: Serrano.

