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2n Cicle de cinema de l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà
César 2017 a la millor fotografia i 10 nominacions.

El cinema ens permet endinsar-nos en l’estudi de diferents societats, cultures i tradicions.
Ens obre portes a visualitzar altres valors, idees, actituds i ens permet conèixer històries
profundes que ens fan reflexionar. El cinema en versió original et dona l’oportunitat de
sentir les veus dels propis actors i és una immensa font de riquesa per a l’aprenentatge de
les llengües.

Frantz (2016). France. Réalisateur : François Ozon. Avec : Pierre

En aquest segon cicle de cinema, l’EOI del Berguedà, dins la seva línia de foment dels
idiomes i cultures, vol unir cinema, cultura i llengua i ho vol apropar al públic del Berguedà
a través de pel·lícules de qualitat molt valorades pel públic i la crítica. Amb la projecció
d’aquest cicle de pel·lícules originals i subtitulades al castellà i/o català, volem reforçar i
recolzar no només la llengua que s’estudia a les nostres aules sinó també donar una visió
més amplia de la cultura anglòfona i francòfona i d’un país convidat que enguany serà
Argentina.

Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune français,

Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner. Genre : Drame. Durée : 113
minutes.

et

allemand.

Sous-titres :

catalan.

allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé,
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette
présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans
la ville.
6 nominacions als Oscars 2016 i Palma d’Or a la millor actriu
Rooney Mara i guanyadora de la Palma Queer.
Carol (2015). UK/USA. Director: Tod Haynes. Actors: Cate Blanchett,
Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy. Genre: Drama.
Romance. Run time: 118 minutes. Language: English. Subtitles:
Spanish. Synopsis: during a christmas season in 1950s, Therese

Durant el mes de febrer, els dies 6, 14 i 20, amb la col·laboració de 9.5 mm Grup
Internacional Cinematogràfic i el Teatre Patronat de Berga, es projectarà una pel·lícula en
cada idioma (francès, anglès i castellà, en aquest ordre).

El visionat de la pel·lícula és gratuït. El preu de l’entrada inclou un pica-pica temàtic en
relació amb la gastronomia típica del país de la pel·lícula.

français

Synopsis : au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville

Ens agradaria molt poder compartir aquest projecte amb el màxim de persones a fi de
donar a conèixer la nostra escola, els nostres projectes i tasques, i enfortir lligams amb la
població de Berga, del Berguedà i d’altres comarques properes.

Les sessions són obertes a tothom. El preu de l’entrada és de 5 euros (públic general) i 3
euros (alumnes). També s’ofereix un abonament per als tres dies de 12€ (públic general) i
7€ (alumnes). Les entrades es poden comprar anticipadament a la nostra escola o a la
taquilla del Teatre Patronat el mateix dia de la sessió.

Langue :

Belivet, a shopgirl works at a Department Store in Manhattan, the
place she met Carol Aird, a semi-divorced woman. Carol's loveless
relationship with her former husband, Harge Aird took both Therese
and Carol into an unexpected relationship. While Therese had to stop her relationship with
her boyfriend, Richard, Carol has to face new problem- the morality clause from her own
husband.
Nominació als Oscars 1992 a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
Premi Goya 1992 a la millor pel·lícula estrangera de parla hispana.
8 Premis Cóndor de Plata. Guanyadora de la Concha de Oro 1992.

Un lugar en el mundo (1992). Argentina. Director: Adolfo Aristarain.

Us hi esperem!

Repartiment: Lorena del Río, Leonor Benedetto, José Sacristán,

L’equip de l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà

120 minuts. Llengua: castellà. Sinòpsi: Ernesto fa un viatge a San

Gaston Batyi, Federico Luppi, Cecilia Roth. Gènere: Drama. Durada:
Luís, un poble d'una remota vall d'Argentina, per recordar la seva
infància i les circumstàncies que han determinat la seva vida: els seus
pares s'havien exiliat voluntàriament de Buenos Aires per viure en
una comunitat camperola; l'arribada d'un geòleg espanyol, contractat pel cacic local per
buscar petroli, representa una amenaça per a la forma de vida dels camperols.

L’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics destinats a l’aprenentatge de llengües per a
persones adultes. La finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen és el
desenvolupament de:

2n CICLE DE CINEMA
DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DEL BERGUEDÀ
AL TEATRE PATRONAT DE BERGA

- La capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.
- El reconeixement i el respecte a la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els
pobles.

Frantz

L’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà va iniciar la seva activitat el setembre del 2005. L’escola
imparteix anglès, francès i italià, organitza cursos intensius d’estiu, cursos de perfeccionament de
llengua i civilització francòfones i anglòfones i organitza cursos en col·laboració amb d’altres
organitzacions. Disposa de quatre aules, més una d’informàtica (aula multimèdia) i biblioteca online
amb un gran fons de material de les llengües objecte d’estudi (llibres, pel·lícules, revistes i diaris).
Totes les aules estan equipades per tal d’impartir un ensenyament adaptat a les noves tecnologies.
L’EOI del Berguedà és un referent cultural a la comarca. Cada any s’organitzen activitats culturals
basades en la llengua i cultura dels països de parla anglesa, francesa i italiana. Aquestes activitats són
obertes al públic en general amb l’objectiu d’ampliar els nostres horitzons i de donar a conèixer
aquestes civilitzacions a la comarca del Berguedà. Algunes d’aquestes activitats inclouen concerts,
conferències, obres de teatre, lectures de poemes amb música tradicional, setmana de la llengua
francesa i de la francofonia, viatges a l’estranger i cicles de cinema entre d’altres esdeveniments.

Carol

Dimecres 14 de febrer a les 20:15h

Adreça: Camí de Pedret 2 – 08600 – Berga
Telèfon: 93 821 41 16
Correu electrònic: eoibergueda@xtec.cat
Pàgina web: www.eoibergueda.cat

El 2n Cicle de cinema de l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà
conjuntament per les següents entitats:

Dimarts 6 de febrer a les 20:15h

ha estat organitzat

Un lugar en el mundo

Dimarts 20 de febrer a les 20:15h

