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Acta 3/2021-22
Nucli Paulo Freire (17 de novembre de 2021)
Assistents: Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra, Pere Soler,
Joan Colomer, Juan González, Pep Caballé i Xavier Besalú.
Lloc: Aula 140 de la Facultat d’Educació i Psicologia

Cercle de Lectura
Tal i com havíem quedat, avui hem fet un Cercle de Lectura especial, perquè no l’hem
fet a partir de cap text escrit, sinó d’una pel·lícula, “Paràsits”, de Boog Joon-ho (Corea
del Sud, 2019), guanyadora de l’Òscar a la millor pel·lícula. Més informació, aquí:
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sitos_(pel%C3%ADcula)
Conduït per en Pep Caballé, vam visualitzar i analitzar com es construeix un guió a
partir d’una idea i com es confegeix un film, fent-nos fixar en aspectes que
habitualment passen desapercebuts: els colors, la il·luminació, les càmeres de filmació,
els detalls, els trucs que es fan servir, etc. Va fer referència a una altra pel·lícula
interessant d’aquest mateix director: Snowpiercer, que es pot trobar a NETFLIX:
https://es.wikipedia.org/wiki/Snowpiercer
Ens va deixar clar que el tema de la pel·lícula, segons el seu director i guionista, és la
lluita de classes; ens va mostrar el llibre on es recullen, descrites i dibuixades, totes i
cadascuna de les escenes del film... Tot plegat va obrir un diàleg, en què hi vam
participar tots els presents, tant sobre aspectes formals com més de fons. Una pregunta
que surava és la de l’impacte i els efectes que tenen els films i les sèries sobre infants i
joves, en comparació amb els textos escrits; també la poca formació que tenim tots
plegats per llegir adequadament les imatges i els textos audiovisuals... Probablement la
sessió va quedar curta i, potser, més endavant, n’haurem de dedicar una altra a aquest
vessant més de lectura d’imatges...

Altres
En Sebas ens ha fet saber que, quan es trobi millor, mirarà de venir a alguna de les
reunions programades. L’hem trobat a faltar i li desitgem que els fàrmacs facin efecte
ben aviat...
En Josep Miquel ens farà arribar el text que li passi Mònica Clua, que participarà en el
proper Cercle de Lectura de desembre sobre “Les grans ideologies polítiques d’avui”.
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En Miquel ens posa el dia de com avança la campanya per al reconeixement dels 17
acomiadats dels Químics de Girona. Ens avança una proposta, pendent encara de
concretar: la de confegir un itinerari per la Girona treballadora, amb un recorregut per
les principals fàbriques i llocs de reunió dels treballadors gironins, una mica a l’estil de
l’itinerari per la Girona de les barraques (que va preparar en Mon), o el més recent
itinerari pels centres i espais educatius de Girona (publicat per en Mon i en David
Pujol).
En Joan ens diu que ha escrit un correu electrònic a l’Àngel Marzo, convidant-lo a venir
a alguna de les reunions del Nucli, però que encara no ha rebut resposta...
Aquest mes ja ha sortit publicat al Diari de l’Educació l’article que va escriure l’Ivan. El
mes vinent, tal i com vam quedar, el farà en Josep Callís.
En Pep Caballé ja ens ha fet arribar el document que conté l’homenatge a Miquel Soler
Roca, celebrat a Barcelona el 9 de novembre, convenientment subtitulat. Ara convé ferne un altre de més curt (entre 30 i 50 minuts), que en faci més fàcil la difusió. Se
n’ocuparà en Xavier d’acord amb les instruccions i el saber fer d’en Pep. Esperem tenirho a punt al més aviat possible. Quan el tinguem disponible, serà el moment de veure si
es pot passar a l’Escola d’Adults de Girona i a la Facultat d’Educació i Psicologia...
No hem dit res de nou en relació als documentals de tema educatiu... N’haurem de
parlar a la reunió del mes de gener...
I això és el que ha donat de si la reunió d’avui.

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 22 de desembre de 2021, a les 18,00 hores
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

