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Nausicaa Bonnín i Mar Coll expliquen al alumnes del Pau Casals els secrets del cinema

 

MARTA CABRERA

Els infants del cicle mitjà i superior de l’escola Pau Casals van assistir a una trobada amb la cineasta Mar Coll i l’actriu Nausicaa Bonnín, que van explicar els
secrets del cinema a través de preguntes que els infants havien preparat a classe.

Més d’un centenar de persones, entre alumnes i famílies del centre, van assistir a la xerrada, que va tenir lloc dimecres a la tarda al pati del centre educatiu.

Per Mar Coll, el projecte que té el Pau Casals amb la Filmoteca de Catalunya és molt positiu, perquè els ajuda a apropar-se al món del cinema: “La imatge és un
llenguatge audiovisual estan exposats i és convenient que entenguin com funciona perquè són espectadors i han de desenvolupar un espai crític”.

Bonnín considera, a més, que apropar el món del cinema als més petits és ajudar-los a “conèixer un ofici molt reconegut, sobretot pel tema glamurós, però que
per dins és bonic i que es treballa molt en grup, aquesta és una idea interessant per treballar-la amb infants”.

La xerrada s’emmarca dins del projecte Magnet que l’escola desenvolupa amb la Filmoteca de Catalunya.
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