L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres i el
Cineclub Diòptria ofereixen un
cicle cinema gratuït en versió original
Els dijous 2, 9 i 16 de febrer es projectaran pel·lícules en V.O.S.E. en anglès,
alemany i francès respectivament, els tres idiomes que s’imparteixen
a l’EOI de Figueres

Enguany es compleixen 10 anys de la col·laboració entre l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres i el
Cineclub Diòptria que permet portar a les pantalles figuerenques cinema d’autor en versió original amb
entrada lliure. Aquesta proposta s’emmarca en les activitats complementàries a les classes que l’EOI de
Figueres ofereix al seu alumnat com a complement a l’estudi de les llengües que s’imparteixen a
l’escola.

Les projeccions tindran lloc els tres primers dijous de febrer a les 20.30 h a les sales del
CatCinemes.
El cicle s’inicia el dijous 2 de febrer amb El caso Fritz Bauer (Der Staat gegen Fritz Bauer)
pel·lícula dirigida per Lars Kraume que va obtenir 6 guardons en la passada edició dels premis del
cinema alemany, incloent el de millor pel·lícula i director, així com també el Premi del Públic del
Festival de Locarno.
El film es basa en una trama d’espies en clau realista quan al 1957, dotze anys després de la II
Guerra Mundial (1939-1945) i de la fi del Tercer Reich, el Fiscal General Fritz Bauer es compromet
a detenir als criminals nazis. El fet decisiu és la localització d’Adolf Eichmann, membre clau de les
SS.
El dijous 9 de febrer, es projectarà Captain fantastic cinema independent americà de mà de
Matt Ross, i protagonitzat per Viggo Mortensen en el paper de Ben, un home que ha passat deu
anys vivint als remots boscos situats al nord-est del Pacífic criant als seus sis fills. Tanmateix, les
circumstàncies fan que la peculiar família hagi d’abandonar la seva vida en plena natura i tornar a
la civilització. Assimilar la seva nova situació i adaptar-se novament a la societat moderna no els hi
resultarà senzill.

El cicle es clourà el 16 de febrer amb La vache (La vaca), una comèdia lleugera i simpàtica
dirigida pel cineasta franco-algerià Mohamed Hamidi, que narra la història de Fatah, un petit
granger algerià que mai ha sortit de pagès, només té ulla per la seva vaca Jacqueline i somnia
amn portar-la a París al Saló de l’Agricultura. Després de rebre una invitació pren un vaixell amb
destí a Marsella i creua tota França a peu. és l’oportunitat de Fatah i Jacqueline de viure una gran
aventura.

Dijous 2 de febrer
20.30 h
CatCinemes

Dijous 9 de febrer
20.30 h
CatCinemes

Dijous 16 de febrer
20.30 h
CatCinemes

entrada gratuïta

Comunicació Cineclub Diòptria: cristinajutge@yahoo.es Tel. 647 21 82 80 www.cineclubdioptria.org

