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Kirikú i la bruixa
Sinopsi
Kirikú és un nen, petit com un
fesolet, que viu en un poblat
africà dominat i atemorit per la
malvada bruixa Karabà. Kirikú és
petit però té unes facultats extrao rdinàries: una gran intel·ligència, el domini de la parla i una
gran velocitat. Ple de valentia
anirà a la muntanya pro h i b i d a ,
on viu el vell savi, per salvar la
seva gent.

GUIA DIDÀCTICA - CICLE INICIAL
Títol original: Kirikou et la sorcière
Direcció: Michel Ocelot
Guió: Michel Ocelot
Animació: Rija Studio i Exist Studio
Música: Youssou N’Dour
Producció: França, 1998
Versió: Doblada al català
Durada: 71 minuts
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Objectius pedagògics

Actituds

• Valorar el cinema com a eina d’apropament a

• Valoració crítica respecte al desenvolupament dels

a l t res culture s .

• Conèixer contes d’arreu del món i en concret un
conte tradicional africà.

contes tradicionals.

• Refermança de la diferència com a aspecte positiu de relació.

• Valoració de la intel·ligència i del diàleg en la re s o-

Procediments

lució de conflictes.

• Valoració de les respostes preexistents.
• A p roximació a una cultura, un país i un paisatge
d i f e rents als nostres a través dels elements que
descriu el film.

• Utilització de la narració cinematogràfica per treballar la resolució de conflictes.

• E x e rcicis de comprensió del film.
• E x e rcicis per potenciar l’expressió oral i escrita.

Kirikú i la bruixa

Michel Ocelot

GUIA DIDÀCTICA - CICLE INICIAL
història de la bruixa ve d’un conte alsacià) i elements de la meva collita pròpia”.

Un conte tradicional africà
El cinema ens pot apropar a altres realitats, al
coneixement d’altres cultures i formes de viure ,
d’una manera senzilla i divertida. En aquest sentit,
la pel·lícula Kirikú i la bru i x a ens mostra tota la
màgia i la bellesa d’un continent poc conegut per
n o s a l t res, Àfrica.
La pel·lícula està basada en un conte popular de
l’oest d’Àfrica que el dire c t o r, Michel Ocelot (1), va
llegir fa molts anys, quan estava vivint a París.
Kirikú i la bru i x a és la història d’un nen que ja
abans de néixer es fa preguntes sobre la vida. El
film comença amb una escena on Kirikú pre g u n t a ,
d i n t re el ventre de la seva mare, quan podrà néixer
per salvar la gent del seu poble. “Mare, fes-me néixer”. “Un nen que pot parlar des de l’interior de la
seva mare, pot néixer per ell mateix”, li contesta la
mare. D’aquesta manera, el nen surt, es talla el seu
p ropi cordó umbilical i diu: “El meu nom és Kirikú”.
Només néixer vol alliberar el seu poble de la malvada bruixa i entendre les causes que l’han portada a
ser tan dolenta.
Kirikú i la bru i x a és una història complexa, que ofereix diferents punts de lectura adaptats a totes les
edats i, com moltes vegades en l’univers dels contes, és una història amb molta riquesa simbòlica.
“La base és una història de l’Àfrica occidental.
Després de deixar Guinea volia tractar l’Àfrica en un
l l a rgmetratge d’animació”, explica Michel Ocelot.
“La cultura africana és un univers fort i original. Per
exemple, el tema del nadó que parla des del ventre
de la seva mare i que neix tot sol, jo no l’he tro b a t
enlloc més. Aquest conte, l’he reescrit completament barrejant elements recollits de diversos indre t s
p rovinents dels imaginaris locals (per exemple, la

En el conte original, Kirikú s’enfronta a la bruixa i,
seguint els esquemes tradicionals, al final la mata.
A la pel·lícula, Ocelot pren aquest enfro n t a m e n t
però hi introdueix canvis en el seu desenvolupament. En el nucli de la història hi ha la pregunta
que Kirikú planteja durant tot el relat: per què la
bruixa Karabà és dolenta? És un nen petit que no
està d’acord amb el que els habitants del poblat
volen que pensi o que faci, vol anar més enllà i trobar les seves pròpies respostes per a les seves preguntes. Aliè a les convencions, no sap que allò
habitual és que els malvats ho siguin perquè sí, i
aquesta curiositat el porta cap a un viatge de re c e rca i descobriment meravellós. Segons comenta el
d i rector de la pel·lícula, “No és més intere s s a n t
mostrar als infants que hi ha una raó per a les
coses, que fer-los circular per un univers estere o t ipat on es mata allò que no es comprèn? Jo he volgut que Karabà sigui una dona bona. També he
aportat variacions en alguns personatges, fent que
les persones que asseguren la transició de Kirikú
cap al saber i l’autonomia siguin la seva mare i el
seu avi”.
Kirikú i la bru i x a és un conjunt d’imatges d’una Àfrica mítica, de conte d’infants, on també es plasmen
temes populars a l’Àfrica, com la importància de la
família, del grup, l’harmonia amb el cos, etc.
Podríem dir que la pel·lícula és un apropament a un
món que des d’Europa només s’observa pels seus
conflictes i la seva pobre s a .

L’animació
Aquesta pel·lícula ens porta a través dels seus
dibuixos a una Àfrica de somni, a un continent desconegut. Precisament el tractament gràfic del continent va suposar un dels principals problemes a l’hora de fer el film, perquè l’Àfrica té una gran tradició
d’escultura i arts decoratives però no en art gràfic
figuratiu. En aquest sentit, el dire c t o r, per plasmar
els paisatges, es va inspirar en les pintures de
Rousseau ( 2 ); pel que fa als personatges, es va proposar que fossin bells, com a l’art egipci, i l’”art
negre” va ser la inspiració directa per als fetitxes
que apareixen a la pel·lícula. Per triar els colors, va
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re c ó rrer als tons viscuts durant la seva infància i als
seus re c o rds: l’ocre del poble, el groc dels llençols,
el maragda del bosc, el verd dels rius, el gris de la
cabana de Karabà, l’arc iris de colors que forma la
gent en un dia de festa, etc.
Una altra característica que revela l’interès per mostrar una realitat més propera a aquest continent és
que els animals que apareixen, són els que es troben a l’Àfrica: mofetes, esquirols de terra, porc s
senglars, serps, etc. Cap d’ells ha estat humanitzat,
tots són i continuen essent animals, una idea que el
director considera més inspiradora que els animals
que parlen. Les plantes havien de ser plantes tro p icals genuïnes, encara que estilitzades, com en les
p i n t u res egípcies i en les pintures de Rousseau.
Una altra idea que Ocelot desenvolupa amb precisió
és el contrast entre els dos personatges centrals:
Kirikú es presenta petit i nu, és àgil i emprenedor,
m e n t re que Karabà sorgeix a la pantalla gran, bella i
plena de joies, posant de relleu, només amb la
presència, les seves diferències pel que fa als
valors.
La pel·lícula ha estat construïda amb una tècnica i
una iconografia que li donen un toc part i c u l a r. El
grafisme molt simple dels personatges i l’animació
fluida contrasten amb els fons, minuciosament elaborats i amb uns colors molt vius. Els fons, els paisatges, han estat realitzats seguint un mètode de
superposició d’elements que s’assembla a la tècnica
de papers retallats, però amb les facilitats que permeten els mitjans moderns, els cel·luloides i els
o rdinadors. Tots els dissenys han estat fets a mà
però units i acolorits amb l’ajuda de l’ord i n a d o r, que
permet tons variats de tintes i colors lluminosos.
Cada fons ha estat realitzat com si d’un quadre es
tractés. Ocelot diu “he volgut mostrar al públic les
tradicions i els colors de l’Àfrica, molt allunyats de la
falsedat que altres cintes han institucionalitzat”.

La banda sonora
Una altra decisió rellevant per continuar amb aquesta coherència de transmetre la cultura africana va
ser la realització de la banda sonora. Es va encarregar a un dels artistes africans més coneguts,
Youssou N’Dour, un dels pocs músics que continua
treballant immers en els sons tradicionals. Ocelot li
va demanar especialment que utilitzés instruments

tradicionals de l’Àfrica. A més, les veus originals es
van gravar al seu estudi, que té a Dakar, re c o rrent a
actors i actrius africanes per a les veus dels personatges.
(1) Michel Ocelot: Director de la pel·lícula. Nascut
a Guinea, va estudiar art a França i als Estats Units.
S’ha dedicat a la realització de pel·lícules d’animació, més de trenta curts i sèries per a la televisió i el
cinema.

(2) Henry (“Le Douanier”) Rousseau (1844-1910):
Pintor francès, un dels màxims representants de la
pintura naïf. El sobrenom de Le Douanier li ve de
quan treballava a París com a duaner.
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Proposta d’activitats
– Fragment d’una cançó de la pel·lícula:
“Kirikú és menut, és intel·ligent, és el més valent.
Kirikú no creixes, però ets el millor.
Kirikú no creixes, però no tens mai por.
Kirikú és menut, és el més petit, és el més valent.
Guanyaràs la bruixa, i així ens salvaràs.
Guanyaràs la bruixa, i així ens salvaràs”.

– Kirikú, en un principi, és rebutjat perquè és molt
petit, i, per tant, diferent a la resta d’infants del
poblat. Treballar amb la cançó de la pel·lícula el
que suposa ser diferent. Per què es tenen pro b l emes quan s’és diferent? Què no ho som tots, de
d i f e rents? Quines qualitats són les que s’han de
valorar?
– La idea del noi o noia empetitits no és nova, a
més de a l’Àfrica, és una constant en la nostra
cultura. La podem trobar al cançoner popular
(“Tant petitet maridet m’heu dat”, per exemple) o
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a la literatura (Les aventures de Gulliver entre els
gegants, Alícia al país de les meravelles, els patufets, el conte del cigronet, ...).
– Plantejar als alumnes que expliquin un conte o
una història on apareguin personatges més
petits que la resta. Quins avantatges i inconvenients té ser més petit?, què podem fer i què
no?...
– Donar a conèixer el pintor Henry Rousseau, “el
duaner”. Proposar que l’alumnat pinti un bosc a
l’estil d’aquest pintor. Es pot realitzar un mural
b a rrejant algun dels quadres d’aquest pintor amb
els dels alumnes.

Pel·lícules infantils d’altres països que ens
ensenyen aspectes quotidians de la vida dels
seus habitants:
– Donde está la casa de mi amigo?, Iran, Abbas
K i a rostami, 1987
– Yaaba (la abuela), Burkina Fasso, Idrissa
Ouedraogo, 1989
– Ni uno menos, Xina, Zmang Yimou, 1998
– El verano de Kikujiro, Japó, Takeshi Kitano,
1999
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• La cançó de la pel·lícula diu: “Kirikú és menut però és el més valent”.
– Quines altres coses podríem dir d’en Kirikou que ens fes valorar-lo?

Kirikú és petit però
Kirikú és petit però
Kirikú és petit però
• Kirikú és molt petit, gràcies a això pot fer coses que la resta dels nens i nenes del poblat no
poden fer. Quines fa?
5

• La pel·lícula està basada en una llegenda africana i un personatge que hi surt és la bru i x a
Karabà. A la nostra cultura les bruixes també apareixen en molts contes.

Quines bruixes coneixem?

Digues com és el seu aspecte. S’assemblen a la
bruixa Karabà?

• Quina és la maledicció de la bruixa al poble?

Kirikú i la bruixa
• Aquestes dues imatges són d’en Kirikú i de la bruixa Karabà. Enllaça els següents adjectius
amb el personatge que li correspon.

malvada
valent
intel·ligent
ambiciosa
ràpid
bonica
6

• Aquestes imatges són dels familiars de Kirikú. Enllaça amb una fletxa qui és:

L’avi

La mare

– Com definiries cadascun d’aquests personatges?

– A més d’aquests, digues quins altres parents tens?

• Per què en Kirikú va a veure el seu avi?

L’oncle

Kirikú i la bruixa
• Quins perills passa abans d’arribar a la cabana de la bruixa Karabà?

• Encercla quins d’aquests animals viuen a l’Àfrica. Escriu a sota de cada fotografia el nom de
l’animal.
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Què mengen?
Com es mouen?

Kirikú i la bruixa
• Aquests personatges són els fetitxes. La bruixa Karabà en té molts, però, quina és la seva
tasca?
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Al final de la pel·lícula en què es transformen?

• Quina ha estat l’escena de la pel·lícula que t’ha agradat més? Per què?

• Quin és el final de la pel·lícula? Pensaves que acabaria d’aquesta manera?

CURS 2006 – 2007

Pel·lícula recomanada per a:
Educació infantil i Cicle Inicial de Primària

Àrees i Temes:
Coneixement del medi / Educació artística / Llengua catalana
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Direcció: Michel Ocelot i Bénédicte
Galup.
País: França.
Any: 2005.
Durada: 75 min.
Gènere: Animació.
Guió: Michel Ocelot; en col·laboració
amb Philippe Andrieu, Bénédicte Galup i
Marine Locatelli.
Producció: Didier Brunner.
Música: Manu Dibango.
Muntatge: Dominique Lefever.

________________________________
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ACTIVITAT 1.
Llegeix la història d’en Kirikú i
completa-la amb les paraules
que falten:
petjades
malvada
poble

bruixa
terrisser
fruites

valent
nét

Kirikú és un nen africà molt menut, però molt generós,
independent i ............................ . Kirikú ja sap què vol tot i que
només té un any.
L'avi d’en Kirikú viu a la gruta blava i assegut en el seu tron ens
explica la història del seu ............................. . Kirikú es converteix
en jardiner, detectiu, terrisser, comerciant, viatger i metge per
ajudar el seu poble.
El ............................. d’en Kirikú és molt petit. Al costat del poble
viu la bruixa Karabà. A la bruixa no li agrada que els habitants
del poble siguin feliços i sempre els està molestant.
El poble té un hort on planten ............................. i verdures. Com no
plou, els habitants del poble fan un canal i porten l’aigua des d’un
pou. Amb l’aigua reguen l’hort. Per fer-los la guitza, la bruixa es
converteix en una hiena i el destrueix.

________________________________
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Kirikú descobreix aue ha estat la
.............................
.
Aquesta,
molt
enfadada amb el noi, s’inventa trampes
per agafar-lo i tancar-lo a la seva
cabana.
Un dia, la bruixa li fa creure que una au
de tres potes ha passat pel poble. Quan
en Kirikú segueix les ............................. de
l’au es troba envoltat dels dolents
servidors de la bruixa. En Kirikú escapa
amb l’ajut d’una girafa.
Més tard Kirikú es fa ............................. i fabrica pots de fang. Els
habitants del poble volen vendre els pots al mercat. Com els pots
pesen molt, els carreguen a sobre d’un
bou. La bruixa també fa tot el possible
per fastiguejar-los i els fa caure en una
altra trampa.
Kirikú, el més petit i valent dels herois
sempre troba en el seu interior el valor,
l'astúcia i la generositat necessàries per
ajudar el seu poble i triomfar sobre la
............................. bruixa.

________________________________
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ACTIVITAT 2.
En Kirikú viu a una part del món que es diu Àfrica.
A quina part del món vius tu? ………………….…………………
Què en saps d’Àfrica?
Àfrica és una part del
món tan gran com tres
vegades Europa.
A Àfrica conviuen una
gran
diversitat
de
pobles i es parlen més
de
1.000
llengües
diferents.

Les persones nascudes a
Àfrica es diuen africans.
Molts africans viuen al
camp i es dediquen a
l’agricultura

________________________________
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Les cases del poble
d’en Kirikú són rodones.
Molts pobles d’Àfrica
tenen
cases
com
aquestes.
Les parets són fetes de
fang i el sostre és de
palla.

A Àfrica hi ha deserts i
selves enormes.
En molts pobles d’Àfrica
no hi ha cap riu a la vora
i han de treure l’aigua
de pous.

________________________________
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ACTIVITAT 3. Dóna color al mapa d’Àfrica.

________________________________
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ACTIVITAT 4.
Troba en aquesta sopa de lletres els noms de les 6
feines que Kirikú fa a la pel·lícula
jardiner, detectiu, terrisser, comerciant, viatger i
metge

C
A
D
L
R
Y
M
D
L
J

O
H
V
I
A
T
G
E
R
A

M
R
G
T
K
P
E
T
J
R

E
F
I
U
M
O
S
E
A
D

R
B
H
R
E
F
Z
C
R
I

C
O
P
S
T
A
I
T
U
N

I
N
E
M
G
J
N
I
P
E

A
K
Z
I
E
R
Q
U
O
R

N
L
A
O
L
I
U
B
C
S

T
E
R
R
I
S
S
E
R
F

________________________________
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ACTIVITAT 5. Després de veure la pel·lícula, dóna
color als dibuixos de les pàgines 10 i 11. En aquesta
pàgina tens els colors que s’utilitzen a la pel·lícula.

________________________________
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ORGANITZA

INFORMACIÓ I RESERVA
TEL. 935 403 698 / 660 070 129. FAX. 935 555 070
picadig@grupouni2.com

AMB EL SUPORT DE
Ajuntament de Badalona (Àrea d’Educació)
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Educació i Cultura)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Educació)
Ajuntament de Terrassa (Educació)
Diputació de Barcelona (Àrea de Cultura. Àrea d’Educació)
COL.LABOREN

Centres de Recursos Pedagògics
Maresme I, Maresme III i Ciutat de Badalona
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KIRIKÚ Y LA BRUJA
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Dirección: Michel Ocelot.
Guión: Michel Ocelot.
Montaje: Dominique Lefèvre.
Música: Youssou N'Dour.
Duración: 74 min.
Año: 1998.
País: Bélgica-Francia-Luxemburgo.
Intérpretes: Antoinette Kellermann (voz de Karaba), Fezele Mpeka (voz del
tío), Kombisile Sangweni (voz de la madre), Theo Sebeko (voz de Kirikou),
Mabutho "Kid" Sithole (voz del anciano).
Género: Animación.
Estreno: 21-12-2001.
Título original: Kirikou et la sorcière.

SINOPSIS ARGUMENTAL
En un pequeño pueblo perdido en cualquier lugar de la inmensidad de África,
nace Kirikú, una criatura distinta a todas
las demás y cuyas sorprendentes capacidades (además de andar y hablar desde
muy temprana edad, sabe perfectamente
qué es lo que quiere en la vida) hacen
ver en él la esperanza de un pueblo que
anhela recuperar su pasado. Su poblado
tiene una terrible maldición de la hechicera
Karabá; la fuente se ha secado y los
hombres desaparecen misteriosamente.
Kirikú luchará por devolver a su pueblo a
la normalidad, para lo que tendrá que ir a
ver al “sabio”, cruzando el territorio de la
bruja sin ser visto por los fetiches de esta.
Esta película recrea una colorida y hermosa fábula sobre la libertad y el crecimiento.

EL DIRECTOR
Dirige el guineano Michel Ocelot, autor de los cortos
de animación Los tres inventores (1980); La légende
du pauvre bossu (1982); Les quatre voeux (1987),
presentado en el Festival de Cannes; La princesse des
diamants (1988).
Consiguió el gran premio en el Festival de Cine de
Annecy 1999 a la mejor película de animación con Kirikú
y la bruja.
Aula de Cine Alberto Olivar Giménez

ANTES DE VER LA PELÍCULA
También en Europa sabemos hacer dibujos
animados.
Es una película distinta, fresca, emocionante,
estéticamente bella, divertida, edificante —por
su positivo mensaje— y deliciosamente humana.
Los preciosos dibujos (con una sorprendente
estética que se mueve entre lo naif, el arte
africano y Gauguin) parecen cuadros, de puro
bonitos, y visten perfectamente a los paisajes
y las diversas situaciones y diálogos. Los
diálogos, por su parte, son muy coherentes
con los requerimientos literarios que la tipología
mítica del cuento exige. Un buen ejemplo, el
comienzo: una vocecita surge del vientre de
una mujer embarazada que, sola, permanece
sentada y afligida en el interior de su choza.
El nasciturus reclama: "¡Madre, dame a luz!"
y ella, solemne y con una naturalidad que
desarma al espectador responde: "Un niño que
habla en el vientre de su madre se da a luz
solo"…
Ya tenemos, así, al niño-héroe que, a pesar
de su minúsculo tamaño, llega a esta vida
dispuesto a resolver todos los problemas de
su familia y, por extensión, de un poblado
sometido (no tiene agua, ni plantas, ni flores
y se ha comido a todos los hombres) y
resignado a la cruel y -una vez más, sólo
aparentemente- caprichosa tiranía de la
hechicera Karabá.
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Lo más satisfactorio del film es la enorme
calidad (artesanal) de los dibujos y de su
animación. Sin olvidar el rico y original
personaje de Kirikú, del que el director de la
película dice " es un pequeño niño que sabe
lo que quiere, y lo sabe incluso antes de su
nacimiento. Es independiente, generoso,
valeroso y va a hacer frente a la temible
hechicera Karabá. Lo quise pequeño para que
la confrontación con la hechicera fuera todavía
más sorprendente”.

Este film, que según su productor, Didier
Brunner "necesitó cinco años de trabajo
encarnizado, con batallas diarias para financiar
la película y garantizar su terminación".

Por fin, el protagonista de una película es
realmente ejemplar para nuestros hijos: se
esfuerza por conseguir lo que cree que debe
hacer, supera sus limitaciones físicas, asume
riesgos, se muestra solidario con el entorno
social en que vive, es curioso, tiene opiniones
propias, es inconformista, rebelde y creativo,
reflexiona antes de tomar las decisiones y, una
vez adoptadas, llega hasta el final, por muy
difícil que resulte lo que se ha propuesto.

Fijaos en los fetiches, parecen robots pero
están inspirados en la imaginería africana.
Además ya veréis qué sorpresa nos dan al
final.

Aula de Cine Alberto Olivar Giménez

La banda sonora es del famoso compositor
africano Youssou N'Dour, siempre preocupado
por conservar las tradiciones musicales de su
continente. En la banda sonora recurre a
instrumentos tradicionales como el ritti, el
belafón, el cora, el belón o el xalam.

Fijaos también en los colores, a veces son muy
llamativos y otras grisáceos, luego sabremos
por qué. Además los personajes son dibujos
muy sencillos que contrastan con la riqueza
de los fondos muy elaborados.
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ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA PELÍCULA
1. ¿Dónde están los familiares de Kirikú?

2. ¿Quién vive de su familia? Y cuando lo sabe,
¿qué hace Kirikú?

8. Los niños que viven muy felices no saben
que la Bruja tiene trampas para capturarlos.
¿Cuáles son?

9. ¿Quién los salva?

3. ¿Cómo es Kirikú? Subraya los adjetivos que
le correspondan.
Pequeño, feo, valiente, astuto, miedica, fuerte, grande,
testarudo, perezoso.

4. Vamos con los colores. La casa de la bruja
¿de qué color es? ¿Y la bruja? A ver si sabéis
el por qué.

5. ¿Qué son los fetiches de la Bruja? Pero en
realidad quiénes son.

10. ¿Recuerdas qué representan los principales
personajes?
Karabá
Madre de Kirikú
El viejo sabio
Kirikú
Tío de Kirikú

Experiencia y capacidad de observar.
Corriente, no quiere se héroe.
Poderosa pero resentida.
Independiente y abierta.
Generoso, valiente y soñador.

11. ¿Cómo va a la montaña del sabio?, ¿cómo
engaña a la Bruja?

6. Kirikú quiere saber por qué Karabá es
malvada y siempre le responden “porque es
una Bruja” y el insiste preguntando, “¿por qué
es una Bruja?” ¿Quién puede responder a esa
pregunta?

7. Cuando el tío de Kirikú va a ver a la bruja,
¿por qué piensa esta que el sombrero es
mágico?

Aula de Cine Alberto Olivar Giménez

12. ¿Con quién se encuentra dentro de la
madriguera?

13. Como sois muy observadores seguro que
recordáis de qué se disfraza Kirikú para que
no le vea el fetiche de la torre.
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14. Cuando se encuentra con su abuelo “el
Sabio” le pregunta por qué la Bruja hace daño
a la gente. Éste le contesta: “porque sufre
mucho” y Kirikú le vuelve a preguntar: “Y, ¿por
qué sufre?” ¿Os acordáis vosotros?

15. También le pide un amuleto al sabio para
defenderse, ¿qué le contesta éste?

16. ¿Por qué no se quita la espina de la espalda
la Bruja?
a. No llega.
b. Por que le da los poderes
y si se la quita sufriría más.
17. Al final Kirikú le quita la espina a Karabá,
¿cómo lo consigue?

18. Y entonces, ¿qué le pasa a la Bruja?

PARA SABER MÁS...
• La película fue dibujada en Riga (Letonia)
por un equipo de animación compuesto
totalmente por mujeres.
• El director se inspiró, además de en un cuento
africano, en cuentos europeos como
“Pulgarcito”, “La reina de las nieves”, “La
Bella y la bestia”, y en mitos como el de
Ulises, “La Odisea” y el de Merlín.
• En Francia la voces fueron dobladas por
personas africanas.
• Al mantener la desnudez de los africanos, se
respeta su forma de relacionarse con el
cuerpo.
• Es una historia africana inspirada en los ritos
de iniciación (pruebas que deben pasar los
jóvenes para demostrar su valor o capacidad)
que son la base del aprendizaje en las
sociedades tradicionales.

Y DE ÁFRICA, ¿QUÉ SABES?
Te proponemos que busques información sobre
África (esta historia está basada en una leyenda
de los Senufos, una etnia de Costa de Marfil).
Pero seguro que, si trabajáis sobre esto
comprenderéis mejor a los africanos (y veréis
que no todos son iguales, que proceden de
países distintos con su arte, su música, sus
costumbres.

19. Cuando acaba la película descubrimos lo
que hacia Karabá con los hombres del poblado,
¿te acuerdas?
a. Comérselos.
b. Transformarlos en objetos.
c. Casarse con ellos.
20. Entonces para concluir, creéis que la Bruja
Karabá es mala.

“Aunque seas pequeño, si eres valiente puedes conseguir lo que te propongas”.
Aula de Cine Alberto Olivar Giménez
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KIRIKÚ I LA BRUIXA
Títol original: Kirikou et la sorcière
FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA
Direcció: Michel Ocelot
Producció: Didier Brunner, Paul Thiltges y Jacques
Vercruyssen.
Animació: Rija Studios (Riga) Exist Studios (Budapest)
Música: Youssou N'Dour amb la participació de Michel Dutheil
Montatge: Dominique Lefevre
Països: Bèlgica, França i Luxemburg
Any: 1998.
Durada: 74 min.

Resum
La pel.lícula està basada en un conte de l’Àfrica occidental. A la primera escena, un infant
parla des del ventre de la seva mare. Així comença la bella història d’un infant molt petit,
però intel.ligent i valent. La seva mare li explicarà ben aviat que la bruixa Karabà, capaç de
grans maleficis, ha assecat la font del poblat i ha devorat pràcticament tots els homes que
l’han volgut combatre. El petit Kirikú emprèn un viatge ple de perills i aventures fins la
Muntanya Prohibida, on el seu avi, el Savi de la Muntanya, que coneix Karabà i els seus
secrets, li descobrirà el secret de la maldat de Karabà. Amb enginy i tenacitat retornarà la
pau i la joia de viure al poblat.
Escenes de DVD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kirikú ha nascut
La bruixa Karabà, perquè ets dolenta?
El secret de la font maleïda
Viatge a les montanyes prohibides
La disfressa de Karabà
El savi de la montanya
La transformació
Crèdits finals

Pel professorat
La pel·lícula ha estat coproduïda per França, Bèlgica i Luxemburg
i dirigida pel francès Michel Ocelot, Està basada en un conte de
l'Àfrica occidental,concretament del poble dels Senufos, una
ètnia de Costa de Marfil que Michel Ocelot va conèixer en la
seva infantesa guineana. Aquesta pel·lícula de dibuixos animats li
ha permès parlar de les tradicions, a gent, els colors i la cultura
d’Àfrica, amb la fantasia d’un conte, però també amb realisme.
Faula clàssica sobre la conquesta de la llibertat i el creixement, inspirada en els rituals
d’iniciació o proves que han de passar els adolescents per a demostrar la seva capacitat o
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valor i que són la base d’aprenentatge de les societats tradicionals. Al film hi ha elements
també de contes europeus com ara el Patufet, la reina de les neus, la Bella i la bèstia i els
mites d’Ulisses i Merlín. I també de personatges lligats al folklore africà i africanitzant,
com el sací pereré, etc.
És notable la presència de la lluita per la supervivència, però sobretot la pròpia identitat i
llibertat són el rerafons perceptible d’aquest conte que ens arriba a través de la
innocència, la vitalitat i l’esperança dels nens.
La banda sonora del film és obra d’un dels artistes africans més internacionals, el senegalès
Youssou N’Dour, gran coneixedor dels sons del continent i un artista preocupat per
conservar les tradicions musicals. Usa molts instruments tradicionals como el ritti, el
belafó, el cora, el beló o el xalam.
Cal remarcar com les cançons no són simples ornaments, sinó que tenen molt a veure amb
l’acció i totes elles tenen lletres que reforcen la narració.
Aquest film és una excusa molt bona per pensar l’Àfrica. A diferencia d’altres films que
usen l’Àfrica només com excusa, com escenari, com ara El rei Lleó, en aquesta cinta hi ha
una representació d’una Àfrica molt respectuosa amb els aspectes típics de la cultura
tradicional, reconstruint l’estructura dels poblats subsaharians i creant l’atmosfera adient:
.la importància de l’aigua
.els jocs dels infants
.el treball de les dones
.la manera de tritura el mill
.la manera de cuinar
.la gestió de la vida comunitària
.el paper dels vells
.importància dels cants i les dances rituals
Pot ajudar a ordenar moltes de les informacions que els estudiants reben des dels diversos
mitjans de comunicació sobre l’Àfrica. Es pot enriquir aquesta pel.lícula amb algun
documental sobre l’Àfrica de manera que alguns aspectes: vestir, cases, paisatges o
costums, els siguin familiars. Si tinguéssiu la sort de tenir algun infant subsaharià a l’aula
es podria aprofitar per explicar algunes altres faules africanes.
També es pot aprofitar per explicar altres contes africans.

Com visualtzar
Per episodis, que poden o no coincidiar amb les partions del DVD. Fóra bo comentar els
episodis que tenen unitat, per tal d’assegurar la comprensió de l’argument. També ens pot
servir per anar fent hipòtesis sobre el que succeirà.

ABANS DE VEURE LA PEL.LÍCULA
Qüestionari previ
-Coneixes contes que tinguin com a protagonistes personatges petits?
-Coneixes contes que tinguin com a protagonistes personatges petits i valents?

1.El títol i la carátula
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El títol original és Kirikou et la sorcière. A Mèxic es diu Kirikú i la hechicera
En castellà es diu Kirikú y la bruja i en català podria ser Kirikú i la fetillera.
•

Quina diferència hi ha entre una bruixa i una fetillera?

Segons el diccionari GEC, Bruixa és una dona que practica la bruixeria. Sol ser vella, lletja i
dolenta. La bruixeria és un poder malèfic exercit per algú que se suposa que té pacte amb
el diable. Fetillera és la persona que pràctica la fetilleria com ara els curanderos de les
tribus primitives. La fetilleria és un conjunt de pràctiques màgiques per posar al servei dels
éssers humans les forces naturals.
Les caràtules

Estudi de distintes caràtules relacionades amb el film
¾ De cadascuna
Què ens diu el dibuix?
Ens anuncia de què anirà la pel.lícula?
¾ De la que nosaltres usem
.Què remarca a diferència de les altres?
.Quines expectatives et crea?
Una vegada vist el film:
. Creus que s’han acomplert les expectatives que t’oferia la caràtula?
. Què t’hi sobra o què t’hi falta?
. Amb quina et quedaries?
¾ Personalitza la caràtula. Dibuixa la teva caràtula a partir de distints elements que pots
fotocopiar o trobar a internet: lletres, fotogrames de publicitat, etc.

DESPRÉS DE VEURE LA PEL.LÍCULA
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Estructura.
Aquesta faula té l’estructura narrativa de tots els contes clàssics:
. L’inici es presenta com una mancança: absència d’aigua i desaparició dels homes, que porta
l’heroi a resoldre el conflicte.
. Proves (Recuperar l’aigua de la font, salvar els infants)
. Llarg viatge per resoldre la qüestió. Viatge iniciàtic ple de perills
. Ajuda dels “donants”, personatges que donen un cop de mà a l’heroi : animals, l’avi
. El bé triomfa i l’heroi és reconegut
Procurar que els estudiants s’adonin d’aquesta estructura a base de fer preguntes:
- Què passa?
- Quan, com i on passa?
- Per què passa?
- Què necessita o què busca Kirikú?
- Què es planteja de fer Kirikú?
- Amb quins conflictes es troba Kirikú?
- Quines qüestions resol?
- Per què decideix fer un viatge?
- Quins perills troba en el viatge?
- Qui l’aconsella i ajuda?
- Com l’aconsellen i ajuden?
- Com acaba?
Fent memòria entre tots, llistarem els distints episodis per ordre (treballant causes i
conseqüències), fins que en quedi clar el fil argumental.

2.L’ACCIÓ
Espai i temps
¾ A quina època de l’any passa la pel.lícula? (observar com van vestits els personatges,
la vegetació, etc.)
¾ On passa l’acció?
Descriure els llocs geogràfics on passa l’acció ( muntanya, plana, etc.)
Com està distribuït el poblat on viu Kirikú? Podries dibuixar-lo?
Com són les cases o cabanes?
Com van vestits els diferents personatges?
Quins són els colors de les robes que duen?
Quins animals hi ha en el poblat o aprop?

Informació:
Actualment el país del senufo està repartit entre tres estats:
la Costa d’Ivori, Malí i Burkina Faso.
El poble del senufo està constituït per 1. 500.000 persones
aproximadament i està dividit en més de 30 subgrups. Cada
subgrup té uns trets particulars, però entre ells
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comparteixen la llengua, els patrònims i l’organització social i religiosa.
Són essencialment pagesos i cultiven l’arros, el mill, la mandioca i el te (ingame?)

L’ambient
a) Situar la pel.lícula en el seu context geogràfic i cultural. Pot ser una bona ocasió per
aprendre coses sobre l’Àfrica. Quins aspectes t’han ridat l’atenció?:
- La sequera
- Com es prenen les decisions
- El distint paper d’homes i dones
- Les creences
- El paper de la música i de les dances
- (els totems)
- …………………
b) Comparar l’ Àfrica de Kirikú i el nostre món:
Les cases
Els vestits
L’alimentació
Com es desplacen
Costums
Paisatge
Rituals i celebracions
¾ Fotografíes d’Àfrica.
Comentar aquestes fotografies fetes l’any 1994 d’un poblat senufo. Comparar el poblat
de la pel.lícula i el poblat de les fotografies

Poblat senufo.
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Cases circulars i graners
¾

Relacionar aquesta fotografia que mostra un forn de ceràmica amb els objectes que hem vist a la
pel.lícula.

Artesà senufo
Autor: A. De Cara 1996

http://www.losviajeros.com/fotos/africa/costa/index.php?lg=s
-

¾

Una bona introducció també seria treballar algunes de les pintures
africanes de Miquel Barceló: www.pintura.aut.org

Ordenar aquestes imatges segons la seqüència de la història
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3. ELS PERSONATGES
¾

Buscar els adjectius que millor defineixin els personatges
Descripció física

Kirikú
Karibá
La mare
L’oncle
L’avi

Descripció psicològica

AJUDA per la mestra
Trets físics
Algunes observacions que es poden fer:
-Aspecte físic general: menut, alt, prim, ros, fort, jove, àgil, musculós,
-Com gesticula, com es mou: elegant, lent, nerviós, ràpid,
Trets psicològics
Buscar entre aquests adjectius algun que vagi bé per a usar en la descripció dels personatges
Bondadós
Perseverant
Generós
Humil
Calmat
Solidari
Indiferent
Obedient
Tolerant
Ordenat
impacient
colèric
Pacient
voluntariós
sincer
respectuós
Delicat
amical
bondadós
apassionat

¾ Pla de discussió
per a treballar primer individualment i després en grup
-

Afegir-hi algun personatge més o treure’n algun
Afegir-t’hi tu fent un paper. (Pots triar un dels papers que ja hi ha o afegir
un nou personatge que inventaries)
Amb quin dels personatges viuries i amb quin no i per què
Quins valors representen els distints personatges del film? (es pot posar
una llista de valors positius: solidaritat, tendresa, estimació, tolerància,
comprensió, generositat, amistat?

¾ Com reaccionen emocionalment?
Pots detectar algun moment del film on sigui molt explícit algun dels sentiments següents
per part d’algun dels personatges principals?

Kirijú
Mare de Kirikú
Oncle
Karabá
Avi
Gent del poblat
Nens

Sentiment

Moment del film

AJUDA PER LA MESTRA

Ira : fúria, ultratge, ressentiment, còlera, exasperació, indignació, aflicció, acritud, fastigejament, irritabilitat,
hostilitat, violència, odi, etc.
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Tristesa: pesar, melanconia, pessimisme, llàstima, autocompassió, solitud, abatiment, desesperació, aflicció,
atatiment, esllanguiment, etc.
Temor: ansietat, aprensió, nerviosisme, preocupació, consternació, inquietud, cautela, incertesa, paor, por, terror,
fòbia, pànic, etc.
Plaer: felicitat, alegria, diversió, orgull, extremiment, embadaliment, gratificació, satisfacció, eufòria, èxtasi, etc.
Amor: acceptació, simpatia, confiança, amabilitat, afinitat, devoció, adoració, afecte, estima, tendresa,
consideració, predilecció, etc.
Sorpresa: commoció, desconcert, admiració, estranyesa, atordiment, estupefacció, esbalaïment, meravellament,
etc.
Disgust: menyspreu, avorriment, aversió, disgust, repulsió, desplaer, desgrat, pena, aflicció, sofriment, turment,
empipament, molèstia, decepció, malestar, etc.
Vergonya: culpabilitat, molèstia, disgust, remordiment, humiliació, arrepentiment, mortificacio, contrició,
deshonor, etc.

¾ Altres personatges
Hi ha altres personatges importants a la pel.lícula: els fetitxes, les plantes i els animals.
Mirarem de reconèixer els animals, tot ajudant-nos:
Les aus que pul.lulen pel poblat són....
Els animalons que ajuden Kirikú i són rosegaires i es diuen
L’ocell que lluita amb Kirikú és una...
(També n’hi ha a Europa i Àsia)
Sembla un senglar però es diu...
L’animal que rep Kirikú en el termiter, són els grans....
La.......és verinosa i fa mala olor
Animals que surten a la pel.lícula:

gallines de Guinea,

puput (cast. abubilla),
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facoquer: mamífer semblant sl porc senglar.
Sol viure a l’Africa oriental

calaos: ocell gran

ratel: mamífer carnívor arrodonit, de potes curtes i urpes. Excavador i omnivor, de pelatge
arrissat i llarg

-Hi ha també la vívora cornuda i esquirols.
-En recordes alguns altres més coneguts per tu?

4. COMPRENSIÓ DE LA PEL.LÍCULA
Tot i semblar un conte simple que desseguida és interpretat, pot ser un gran estímul per a
la reflexió, perquè darrera una bonica història s’amaguen aspectes profunds
Tota la pel.lícula s’articula sobre oposats que cal tenir clars:
-El bé i el mal
-Els bons i els dolents
-Els homes i les dones
-Els grans i els petits
-Els savis i els necis
-El grup i l’individu

-La realitat i les creences
-La veritat i les supersticions
-La vida i la mort
-El coratge i la por
-....

Identificar aquestes dualitats a partir de personatges, accions o moments de la pel.lícula
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Pla de discussió
-¿Quina escena t’ ha agradat més?
-¿ Alguna escena t’ ha fet por?
-¿ Què sents en l’escena on cremen la casa de la dona que no ha donat les seves joies?
-¿ I a la que arrenca l’espina a la bruixa ?
-¿ Qué es més valuós que l’or a la tribu de Kirikú?
-¿ Per qué reacciona tant violentament la gent quan la bruixa ja no té poders?
Sobre La pel.lícula
a. Què ens diu aquest film sobre Àfrica?
b. És una ficció o podria passar en la realitat?
c. T’has posat a la pell de Kirikú ?
d. Com creus que haguessis reaccionat tu?
e. Quin sentiment et provoca l’actitud de Karabá o de Kirikú?
f. Quin altre títol posaries a la pel.lícula?

TEMES QUE ES PODEN TRACTAR
1. Ser diferent

Kirikú és més petit que els altres infants. Encara que sigui més intel.ligent i més llest els
altres nens i nenes del poblat li fan saber que no els agrada. Què diries que els molesta
més:
- que sigui més llest o que sigui més petit?
- ser més petit li dóna avantatge?
- ens molesten les diferències?
- en realitat no som tots diferents?
- què és el que valorem de les persones?
Altres models
Relacionar la figura de Kirikú amb altres personatges de contes: Patufet, l’aneguet lleig,
etc.
2. Ser valent
• Kirikú és un infant especial, coratjós i que s’enfronta a tota mena de perills :
Perills als quals s’enfronta

Risc que corre

Ajuda l’oncle a fugir de la bruixa
Salva els infants del poblat dues vegades
Descobreix perquè no hi ha aigua
Atravessa la muntanya excavant sota terra
Treu el clau de Kirikú
•

A punt de morir ofegat

Kirikú és molt valent, però en alguna ocasió és un xic temerari i poc prudent?
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3. Ser dolent
La bruixa dolenta
Perquè és dolenta Karabà, li pregunta Kirikú a la mare. Les bruixes tenen molt mala fama,
desde sempre han estat ésser maléfics.
- Quines coses fa la bruixa Karabà que et faci pensar que és dolenta?
...............
..............
..............
..............
- Malgrat ser una bruixa fa alguna cosa bona?
.............
............
...........
...........

4. Les supersticions
Superstició és una referència o por excessiva a les coses desconegudes i misterioses.
Creença considerada irracional. Atribució d’una força oculta i sobrenatural a objectes o
esdeveniments que per llur natura no la poseeixen.
La mare diu a Kirikú:
“La bruixa explica tonteries i el mag de la montanya explica les coses com són”
•
•

Quines supersticions creus que hi ha a la pel.lícula, per exemple la font està
maleïda, no t’hi pots acostar, etc.
Coneixes algunes supersticions de gent d’aquí: els dimarts i 13, els gats negres,
passar per sota d’una escala, un mirall trencat, etc.

5. Ser nen (o nena)
Kirikú diu: “De vegades em canso de lluitar i em sento petit i tinc una mica de por”

Preguntar
Per què, per què, per què pregunta Kirikú al seu avi. Fer preguntes és molt saludable, és la
manera d’aprendre. Si no ens fem preguntes, no obtindrem respostes. Kirikú és un nen que
pregunta molt, que vol saber. Però no totes les preguntes són bones.
Preguntes i bones preguntes
Vegem del llistat que et proposem si hi ha preguntes bones i preguntes dolentes i per què.
-

Quant pesa mitja hora?
Per què les fulles dels arbres són verdes?
Per què els nens i nenes són menuts?
Com se sap quan és festa?
Quants cèntims val 1 euro?
Quina diferència hi ha entre el dia i la nit?
Quina diferència hi ha entre una ceba i una sabata?
Les preguntes anteriors són del mateix tipus?
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Preguntes i respostes
-

Hi ha preguntes que només tenen una resposta?
Hi ha preguntes que tenen distintes respostes?
Les respostes són més interessants que les preguntes?
Hi sol haver més preguntes que respostes?

-

Com comencen i com acaben els contes?
Perquè creus que ens agraden tant els contes?
Quins són els contes que més m’agraden?
Diries que Kirikú és un conte? Per què?
Coneixes algun altre conte africà?

Els contes

Altres temes
.El naixement i el crèixer. Com esdevenir autònom?
.El paper dels vells en el poblat
.La importància de l’aigua
.Les supersticions I les creences errònies
.Les feines de les dones
.Els jocs dels infants
.Com celebren els esdeveniments

La pel.lícula
¾
¾
¾
¾

Quants anys passen aproximadament des de l’inici de la pel.lícula fins a la darrera
escena? Com ho sabem en el film?
Podríes dir quin aspecte del film que t’ha cridat més l’atenció com ara: els
personatges, els dibuixos, on passa, la música, el vestuari, o altres ...............
Recordes alguna seqüència o fotograma especialment impactant?
Quins són els moments més especials de la pel.lícula per a tu?
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1.
2.
3.
¾

Canviar el final de la pel.lícula

AVALUACiÓ
A tu que t’ha dit la pel.lícula?
Digues la teva opinió sobre el film, justificant la teva avaluació.
M’ha agradat perquè.........
M’ha fet por perquè.........
M’ha fet riure perquè.........
M’ha sorprès perquè.........
M’ha indignat perquè.........
M’ha fet somriure perquè.........
M’ha emocionat perquè.........
M’ha alegrat perquè.........
M’ha molestat perquè.........
M’ha inquietat perquè.........
M’ha distret perquè.........
M’ha avorrit perquè.........
M’ha sobtat perquè.........
M’ha il.lusionat perquè.........
M’ha informat perquè.........
Què m’ha explicat que no sabia ?

PER SABER-NE MÉS
Webs
http://www.kirikou.net/folklore.html
www.auladecine.com
Altres pel.lícules

Kirikú i les bèsties salvatges
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