
 
AVANT AMB L’ERASMUS, MALGRAT TOT.  
 
El projecte Erasmus KA2  “Com traspassar la diversitat per consolidar la pau en 
Europa” arriba al final, enmig d’una pandèmia que no ha impedit que continuara el 
treball intens iniciat ara fa tres anys. L’ús de les TIC ha estat fonamental i ha  fet 
possible la comunicació  entre països 
Ja podem mostrar la producció  més destacada del projecte, la realització d’un 
curtmetratge en  el STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS  ( LE FRESNOY) per part 
de l’alumnat de França (Ensemble Scolaire Saint Adrien de Villeneuve d’Ascq), 
Holanda (Het Baarnsch Lyceum)  i Espanya (IES Les Foies, Benigànim). La situació 
de pandèmia va obligar a replantejar la història i a incloure-hi les circumstàncies que 
estem vivint. El títol del curtmetratge és EUROPE AND US.  
 
El curt conta la història d’una jove, Perrine que viu una vida superficial a través de les 
xarxes, i per atzar repassa, després de la  mort  del iaio, unes fotos de quan era un 
periodista jove. S’adorm i somia que viatja i entrevista molta gent, pregunta sobre el 
sentit del projecte europeu. Quan desperta decideix que portarà endavant el projecte 
amb uns amics i realitza entrevistes a peu de carrer a través de les quals va coneixent 
diferents visions d’Europa. El visionat de les entrevistes amb el seu amic Hugo fa 
madurar Perrine, i entén la força que té pertànyer a Europa, la riquesa de la seua 
diversitat i el difícil equilibri que la manté. Viuen un temps en què s’han tancat les 
fronteres a causa del COVID i decideixen parlar amb els seus corresponents  a través 
del Zoom sobre els temors que senten i sobre l’impacte del confinament en Europa i 
en el món. Al final Perrine camina sola enmig de la diversitat però amb la voluntat 
ferma d’iniciar el viatge després de la fi del COVID. Ella ja no té por.  
 
El curt s’ha presentat a un festival internacional de curtmetratges en França  i es 
pretén també en concursos d’àmbit nacional. L’alumnat ha pogut viure en primera 
persona la complexitat, la riquesa, i els problemes que té pendents Europa per 
continuar en la pau i en la democràcia.  
 
 

 
 
Enllaç  del curtmetratge  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6iftW2F07uU 

https://www.youtube.com/watch?v=6iftW2F07uU

