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A les biblioteques trobaràs

El club de Cinema està pensat pels interessats en el cinema i en l'art d'explicar bones històries.

Us oferim alguns recursos sobre el tema i volem recordar-vos que teniu a la vostra disposició la

plataforma E-film per visualitzar gratuïtament qualsevol dels 14.000 títols existents.
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https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00536219
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00536094
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00535393
http://aladi.diba.cat/record=b1357902~S171*cat
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00105356
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00105356
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00100795
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00100795
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00152335
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00152335
http://aladi.diba.cat/record=b1915802~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1915802~S171*cat


Sobre las estructuras narrativas en el relato ...
Article molt interessant de Rodrigo Álvarez Portillo, per a Mise-
en-scène del 2017, sobre la relació entre l'estructura narrativa de
les pel·lícules i la narració literària. Inclou la descripció i l'esquema
de diferents estructures i a cadascun dels punts aporta exemples
de pel·lícules.

The Take
A Youtube The Take i el de Lessons from the Screenplay són dos
exemples dels canals existents que comenten o analitzen aspectes
de pel·lícules, guions, personatges, etc. En aquest enllaç hi ha un
vídeo que comenta la pel·lícula Casablanca i dels motius que l'han
convertit en un clàssic de l'època daurada de Hollywood.

Filmoteca de Catalunya
La pàgina de la Filmoteca de Catalunya disposa de gran quantitat
d'informació en obert, des d'un repositori digital amb arxiu de
premsa, arxiu gràfic, hemeroteca, cineastes, dossiers de les
exhibicions passades.... tot un món per descobrir.

Canal Youtube Aaron García
El canal d'Aaron García Serrano té com objectiu l'anàlisi fílmic
tant del cinema clàssic com modern a fi de permetre a cinèfils,
estudiants o crítics valorar el significat i les relacions temàtiques i
formals de les pel·lícules.

IMDb Internet Movie Data Base
Probablement la base de dades gratuïta més gran relacionada amb
la indústria cinematogràfica. Inclou informació de pel·lícules, dades
d'estrena, festivals cinematogràfics, biografies d'actors i directors...
L'únic inconvenient és que està força orientada al cinema nord-
americà.

Biblioteques de Granollers

Selecció de recursos

https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-19
https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-19
https://www.youtube.com/channel/UCea1deRYm0aRWARmuBwFUWQ
https://www.imdb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sC_kfwa5-kg
https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/sobre-las-estructuras-narrativas-en-el-relato-cinematogr%C3%A1fico-146dcbd9c982
https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges/
https://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://instagram.com/biblioteques_granollers/

