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L es noc es de P alo
Dir. K . R as mus s en, 1933, Dinamarc a,
78 min, vos f, B lanc i Negre, pel·líc ula
de fic c ió.
Dos joves caç adors , P alo i S amo,
es tan enamorats de la mateixa
noieta.
P rimera pel·líc ula groenlandes a de
fic c ió
es c rita
per
el
c èlebre
explorador danès K nud R as mus s en
i que pres enta la vida quotidiana
dels Inuit del dis tric te d’Ammas s alik.

Tallers per als nens
(activitats en francès per a nens, reserves al 93 567 77 90)

Dissabte 5 d’abril a les 10:30

Manualitats amb Annou Benarie (a partir de 5 anys).
«Els iglús, els ossos polars, la neu... són realment de color
blanc?». Amb el Cercle des Français

Dissabte 12 d’abril a les 11:00

Contes amb Hélène Duval (a partir de 5 anys). « Al país dels
inuksuks, home de pedra », contes i llegendes de la tradició
Inuit.

Dissabte 19 d’abril

Contes amb la Sabrina Meini (a partir de 2 anys). «Viatge
polar».
Institut Français de Barcelone
Carrer Moià, 8
08006 Barcelona
Tel. 93 567 77 77
www.institutfrances.org

PRIMAVERA
DELS
POLS

Abril 2008, la P rimavera dels pols
1883, 1933, 1958, 2008: É s la quarta vegada en 125
anys que 60 païs os s e'n van junts a explorar els
pols . E tnologia, fís ica, as tronomia, biologia,
c limatologia... N’hi ha per a tots els gus tos ! É s el
quart Any P olar Internac ional. Durant tot el mes
d’abril, veniu a des c obrir una petita mos tra de tot el
que els pols ens expliquen a l’Ins titut F ranc ès de
B arc elona i a l’Alianç a F ranc es a de S abadell.

A Sabadell

Ins titut F ranc ès de B arc elona
Alianç a F ranc es a de S abadell

Conferències

(Aliança francesa, Sant Joan 35, 937 269 644, www.afsabadell.org)

Divendres 4 d’abril (19:30)

Joëlle Robert-Lamblin, antropòloga en el CNRS, París
«Com viure en un ambient polar: els ganaders de rens nòmades de la
tundra siberiana». Amb la projecció de « L'Appel de la toundra »
(2003, 22 min). Conferència en francès.

Divendres 18 d’abril (19:30)

Djamel Mékarnia astrònom de la Universitat de Niça.
«Estació Concòrdia de l’Antàrtic: Un paradís per als cientíﬁcs i
especialment per als astrònoms ». Conferència en francès.

Exposició (Escola del Sol ,carrer Sant Pau,20)

Què hi ha de nou als pols ?
Un mes d’expos ic ions , c onferènc ies ,
doc umentals i pel·líc ules que expliquen
l’Antàrtic i l’Àrtic .
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«CNRS als pols» del CNRS-Images del dilluns 31 de mars ﬁns

al dissabte 12 d’abril.
Amb el s uport de:

Ambaixada
de
Dinamarca

Stéphane Dupuis

Dilluns 28 d’abril a les
dimarts 29 a les 21: 00

Organitzat per:
Servei per a la Ciència
i la Tecnologia
Ambaixada de França

Amb:
Aliança de
Sabadell

A l’Institut Francès de Barcelona
Conferències

Cicle de cinema

Dĳous 3 d’abril (19:30) Joëlle Robert-Lamblin, antropòloga al

Dilluns 7 d’abril a les
dimarts 8 a les 21: 00

Dĳous 10 d’abril (19:30) Enrique Isla, investigador a l’Institut

Dir. L. J acquet, 2005, F rança, 1h25,
vos e, documental.
La his tòria d’uns pingüins emperadors
obligats cada any a endins ar-s
• e a
l’Antàrtida per reproduir-s e.
Una traves s ia de centenars de
quilòmetres , en la que es barrejaran
perills , amor, drama i coratge.

CNRS de París.
«Com viure en un ambient polar : els Inuit de Groenlàndia,
ahir i avui». Amb la projecció de «Els últims nòmades de
Groenlàndia oriental» (1998, 22 min).
Conferència en francès amb traducció simultània en català.
de les Ciènces del Mar de Barcelona - Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas (ICM-CSIC).
«L’Antàrtic: un viatge des de l’època de Pangea ﬁns avui»
Moderadora: Elisabetta Broglio ICM-CSIC.
Conferència en català.
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E l viatge de l’emperador
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Dĳous 17 d’abril (19:30) Djamel Mékarnia, astrònom de la

Universitat de Niça.
«L’estació Concòrdia de l’Antàrtic: Un paradís per als
cientíﬁcs i especialment per als astrònoms»
Conferència en francès amb traducció simultània en català.

Dĳous 8 de maig (19:30) Josep Enric Llebot, Catedràtic de
Física de la matèria condensada de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Autor del llibre “El temps és boig?“, premi de
Literatura Científica.
« Inﬂuencien els pols al clima o és el canvi climàtic que
inﬂuencia als pols? »
Conferència en català.

Exposicions
«Viure i treballar al gel» de l’ICM-CSIC a partir del 3 d’abril
«Els iglús, els ossos polars, la neu... són realment blancs?» a
partir del 7 d’abril
«CNRS als pols» del CNRS-Images a partir del 14 d’abril

Dilluns 14 d’abril a les 20: 30 i
dimarts 15 a les 21: 00

Atanarjuat

Dir. Z. K unuk, 2003, C anadà, 3h, vers ió
original en inuit i s ubtitulada en cas tellà,
pel·lícula de ficció.
E l mal, en forma de xaman, divideix una
petita comunitat d’Inuits nòmades i
capgira el s eu equilibri i la s eva ànima.
V int anys des prés de la seva arribada,
dos germans s ’imposen per des afiar-lo.
Atanarjuat ha es tat premiada en el
F es tival de C annes « P rix caméra d’or » .

Dimec res 16 d’abril: projec c ió al
matí a les 10: 30 i a la tarda a les
17: 30

E l nen que volia s er un ós

Dir. J . Has trup, 2001,
Dinamarca/F rança, 1h18, vos e,
pel·lícula d’animació.
Mamà ós s e s ent descons olada
perquè acaba de perdre el s eu oss et.
P apà ós li regala llavors un bebè
humà que ha robat d’una cas a. E l
bebè ha trobat una mare nova...
Un conte inuit molt emotiu i ple de
tolerància.
Dilluns 21 d’abril a les 20: 30 i
dimarts 22 a les 21: 00

Nanuk, l’es quimal

Dir. R . J . F laherty, 1921, E s tats Units , 70 min, B lanc i Negre,
documental.
Nanuk i la s eva família lluiten contra
la fam i el fred en el G ran Nord
canadenc.
Un document etnogràfic s obre la vida
quotidiana dels Inuit que és també
una obra poètica. E s tà cons iderat
com el primer gran documental en la
his tòria del cinema.
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