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Els alumnes del Pau Casals aprenen com es fa cinema de
primera mà
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La guionista i directora Mar Coll i l’actriu Nausicaa Bonnín han visitat aquesta tarda l’escola
Pau Casals per explicar als alumnes la seva experiència professional al món del cinema. La
xerrada s’emmarca dins el treball conjunt que està fent el centre amb la filmoteca de
Catalunya a través de l’Aliança Magnet.

Durant la xerrada, Coll i Bonnín han pogut interactuar i respondre a les preguntes dels alumnes sobre
l’ofici. Una activitat que Coll ha considerat molt adient perquè “l’audiovisual està molt present en la vida
dels infants i de vegades no són conscients de tota la feina que implica”.

Coll ha remarcat que l’audiovisual “és un llenguatge al qual els infants estan molt exposats, però és
important que entenguin com funciona perquè són espectadors i han de ser capaços de desenvolupar un
esperit crític que els permeti discernir i ser més lliures”.

Pel que fa al paper de la dona dins el món audiovisual, Coll i Bonnín han remarcat que encara avui els llocs
de poder són majoritàriament masculins i que malgrat que fa més de 10 anys que es xerra d’igualtat, el
cert és que les barreres són obvies i res no millora.

El cinema que fan Coll i Bonnin és de caràcter més proper, més d’autor i aprofundir en aquest cinema més
humà és molt beneficiós per als alumnes de cicle superior que, sota el projecte Cineastes a l’escola, hauran
de fer aquest curs un documental. Els de cicle mitjà, per la seva banda, començaran a fer les seves
primeres proves en el món de l’animació, mentre que els més petits començaran a familiaritzar-se amb el
setè art a través dels storyboards i les joguines òptiques.

Totes aquestes obres es podran a veure a final de curs, quan s’organitzarà un passi obert al pati de
l’escola.

 

Mar Coll, guionista i directora de cinema
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