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L’objectiu del club de cinema és apropar l'alumne als corrents cinematogràfics més emblemàtics 
de la història del cinema italià: Neorealisme, comèdia 'all'italiana', cinema d'autor, cinema polític. 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el  9 d‘octubre, a les 17.00 h, a l’aula 36 
de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents tindran lloc els divendres, de 17.00 a 19.00 h, a la mateixa aula. 

En cas de confinament del vostre grup o de l’escola, les sessions se seguiran fent en línia. 

Calendari 

23/10/20 Ladri di biciclette  de  Vittorio De Sica (1948) 

La dramàtica odissea d'un obrer que intenta recuperar la seva imprescindible eina de 
treball. Un dels tants derrotats de la postguerra que només troba suport i solidaritat en el 
seu fill, petit però ja madur. Com en el final de Roma città aperta, l’única via de rescat a la 
tragèdia contemporània està en mans de les generacions futures. 

20/11/20 Il capitale umano de Paolo Virzí (2014) 

La vigília de Nadal, un ciclista és atropellat  per un tot terreny. L'accident canviarà el destí de 
dues famílies: la del milionari Bernaschi, un especulador financer, i la de Dino Ossola, un 
ambiciós agent immobiliari. 

18/12/20 I vitelloni de Federico Fellini (1953) 

El títol del film, provinent del dialecte de Rimini, fa referència als joves provincians dedicats 
al “dolce far niente”. En la descripció de la seva vida plàcida i buida, Fellini va incorporar-hi 
nombroses referències al seu passat com a vitellone. 



15/01/21 Smetto quando voglio de Sydney Sibilia (2013) 

Set ments brillants, llicenciades en carreres difícils però que no troben feina. De cop tenen 
una idea genial. Una comèdia exhilarant sobre la crisis i la precarietat del món del treball.  

12/02/21 Il cammino della speranza de Pietro Germi (1950) 

La dramàtica odissea d'un grup de sicilians sense feina i diners cap a França, travessant la 
península italiana a la recerca d’una vida millor.  

12/03/21 Terraferma d‘Emanuele Crialese (2011) 

L’illa de Linosa, a Sicília, és el lloc on es desenvolupa la història d’un jove pescador, Filippo. 
La seva vida és sacsejada per l’arribada d’immigrants i turistes. 

16/04/21 Una giornata particolare d’Ettore Scola (1977) 

La història transcorre a Roma l’any 1938, quan la ciutat es prepara per rebre la visita d’Adolf 
Hitler. Mentre tots els veïns d’un bloc de pisos surten al carrer per veure la desfilada 
organitzada per Mussolini, Gabriele i Antonietta es coneixen i es comprenen. Pateixen junts. 
Passen un dia plegats, on, per unes hores, poden ser lliures. 

14/05/21 Vincere de Marco Bellocchio (2009) 

Hi ha un secret a la vida de Mussolini, una pàgina fosca de la història, ignorada a la 
biografia oficial del Duce. Una dona (Ida Dalser) i un fill (Benito Albino Mussolini Dalser), 
que va néixer, va ser reconegut i després negat.   

 

Organització de les sessions 

- En cadascuna d’aquestes sessions presentarem i contextualitzarem una pel·lícula representativa 
d'un gènere cinematogràfic. A la tasca de contextualització, identificarem els temes i l’estil dels 
respectius directors i parlarem dels actors més coneguts i de les seves habilitats interpretatives. 

- Així mateix, juntament amb la síntesi de l’argument, descriurem els personatges i els ambients i 
tractarem d’identificar les escenes, els diàlegs i les frases més significatius de cada film. 

- S’aconsella veure la pel·lícula a casa per tal de dedicar completament  la sessió al debat i a la 
conversa.  

Requisits 

Aquest club de cinema està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim al B1 
d’italià.  

Abans de formalitzar la matrícula, tots els alumnes han d’enviar prèviament un correu a la 
coordinadora, especificant el seu nivell d’italià.  

Coordinació  

Lucia Patarca: pataluci@gmail.com 

 


