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«ESPAVILAR-SE AMB LES (PRÒPIES) FERIDES»
desa i amb la distància que proporciona aquest gènere.
Van alternant escenes molt crues amb escenes divertides per posar més èmfasi en els matisos dels sentiments i ens les diferents etapes de la vida. En Carbassó i
els seus amics ens commouen amb les seves històries i
amb la manera que tenen de superar les dificultats. Tant
ells com nosaltres acabem la pel•lícula una mica més madurs.

La vida d’en Carbassó explica d’una manera punyent
les contradiccions de la infantesa. Perquè és un període d’aprenentatge i de descoberta de les regles de
la vida en comunitat. Per desgràcia, hi ha nens que hi
pateixen maltractaments, però també troben recursos
per resistir i construir-se com a persones: poden ser
resilients, «espavilar-se amb les seves ferides» (Boris
Cyrulnik i Jean-Pierre Pourtois, ¿Por qué la resiliencia?).
I sí que en tenen, de ferides, els personatges de la pel•lícula, però amb l’ajuda dels adults del centre d’acolliment també trobaran la manera de recuperar la confiança en la vida.
Claude Barras i Céline Sciamma proposen una pel•lícula d’animació per tractar temes molt difícils amb delica-
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TEMA 1

EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS
L’

La pel·lícula il·lustra emocions fortes, tant negatives
com positives. Podeu intercanviar opinions sobre la
manera que té cada personatge d’expressar els seus
sentiments. També veiem que subratlla la importància de l’amistat i de l’amor en els processos de
reconstrucció vital. Les emocions com el sentiment
d’amor i d’amistat condicionen la nostra relació amb
el món, amb allò que ens passa i amb els altres.
L’amor permet alegrar-se de l’existència de la persona estimada i desitjar el seu bé tant com el nostre. Hi
ha diversos graus de relacions: l’amor recíproc entre
pares i fills, l’amor dins d’una parella, l’amistat, l’afecte per un animal de companyia, etc. L’amistat, com a
variant de l’amor, es considera un valor moral i social:
«és un sentiment necessari per a l’existència de les
societats i un dels que embelleix i honora més la vida
de l’home» (Aristòtil). Si l’odi destrueix, l’amor construeix l’individu. Les relacions creen un vincle que
dona seguretat i que afavoreix l’autonomia. La falta o
l’absència d’amor afecta l’evolució de l’infant.
A la pel·lícula, s’hi presenten diferents tipus d’amor:
en Carbassó i la Béatrice senten un amor barrejat
amb por per les seves mares; en Carbassó i la Camille s’enamoren a primera vista; en Paul i la Rosy estan
enamorats i tindran un fill; En Raymond primer sent
afecte per en Carbassó i després l’estima com un fill,
igual que a la Camille (i per això els adopta); en Carbassó i en Simon, com la Camille i l’Alice, experimenten una gran amistat.

Malauradament, alguns nens i nenes també coneixen
«amors enverinats». Alguns pares no es comporten
com si estimessin els seus fills. De vegades no es preocupen pel seu benestar o bé actuen violentamentamb ells.
ABANS DE LA SESSIÓ
•

•
•

•

Pregunta oral. Com podem saber que sentim
amistat o amor per algú? Quins personatges de
llibres o de contes han viscut aquestes emocions? Què permeten l’amor o l’amistat?
Pregunta escrita. Defineix amor, amistat, amic,
company, odi, autoestima, reconeixement, afecte, simpatia, empatia.
Interpretar i expressar emocions: demaneu a
alguns alumnes que expressin amb la cara diferents sentiments i emocions i als altres que els
analitzin i els identifiquin pel seu nom. També es
poden fer servir imatges, quadres, etc.
Per què de vegades és difícil expressar el que
sentim?

DESPRÉS DE LA SESSIÓ
•
•

Digues què han fet possible l’amor i l’amistat per
a cadascun dels personatges.
En què es veu que en Carbassó i la Camille estan
enamorats? En Paul fa un petó a la Rosy: «I l’estreny fort perquè té por que se’n vagi». En Carbassó diu: «Té uns ulls (la Camille) que fan venir
mal d’estómac».
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TEMA 2

LA VIDA EN COMÚ
ABANS DE LA SESSIÓ

A la pel·lícula s’ensenya que per viure amb més gent
s’han d’adoptar uns valors (fraternitat, solidaritat,
ajuda mútua) que donen sentit de pertinença a la
comunitat. Un valor és allò que és vàlid per totes les
persones i que és desitjable que formi part del seu
comportament; allò que els orienta en els seus compromisos i que els permet apreciar els seus actes i
els dels altres. La Declaració Universal del Drets Humans promou certs valors, com ara la dignitat, que
és un valor moral essencial que implica respectar
els altres i respectar-se un mateix. També les famílies, sigui quin sigui el seu model, transmeten valors
i són el lloc on s’aprenen i es desenvolupen els sentiments complexos i l’exercici dels drets i deures. A
la pel·lícula es presenta una situació en què, malgrat
l’absència dels pares, és possible construir una nova
família, establir altres tipus de filiació i trobar de nou
un sistema de valors.
Al centre d’acolliment es creen relacions d’amistat
profundes, d’amor, de respecte, d’ajuda mútua i de
felicitat. En Raymond és pare però ja no veu mai el
seu fill («De vegades són els fills els que abandonen
els pares.»), i adopta en Carbassó i la Camille («Ets
una mica la nostra família, encara que siguis tu sol.»).
Quan els acull a casa seva, afirma amb força: «Aquí,
és quan us heu convertit en fills meus».
També hi ha el fill de la Rosy, que passarà a ser «el
nostre germanet» i no l’abandonaran mai, encara
que «sigui ximple [...] encara que sigui punk.».
Quan la Camille es veu obligada a anar a casa de la
seva tia, els seus companys l’ajuden per solidaritat.

•

A partir d’un fragment d’Els drets de l’infant, treballeu els termes següents amb els alumnes:
ciutadania, dret i deure, discriminació i igualtat,
laïcitat, llibertat, justícia.

•

Per què és imprescindible respectar els altres i
respectar-se un mateix?

•

Quina diferència hi ha entre un amic i un company?

•

Què és una família?

•

Feu recerca en funció de les respostes:
•

sobre les formes de família (monoparental, recomposta, homoparental).

•

sobre l’adopció, la custòdia, la família
d’acolliment.

DESPRÉS DE LA SESSIÓ
•

El que es crea al centre d’acolliment és una família de veritat? Què els falta, als nens? Com es
manifesta, això? (El Simon rep un MP3 de part de
la seva mare, però ell hauria preferit una carta.)

•

Per què és un problema que la tia Ida de la Camille tingui la seva custòdia?

•

Com reacciona en Simon quan s’assabenta que
en Raymond adoptarà els seus amics?

•

Quin és el dilema d’en Carbassó? «No és just
que marxem. Estem tan bé, tots junts!»

•

Què hem de pensar de la reacció del Simon?
«Teniu l’obligació de marxar. No saps com és,
d’estrany, que la gent adopti nens grans com nosaltres. Sí, heu de marxar per nosaltres.»

•

Com es manifesten el respecte o la falta de
respecte dels adults i dels nens (llenguatge i
actitud)? Per exemple, les paraules i els gestos
irrespectuosos del Simon amb el Carbassó («Jo
més aviat li diria Patata, vist el seu cap», «un altre
autista») o la manera com es riu dels altres; en
Raymond, que manté les seves promeses i que
escolta; i el jutge, que demana l’opinió a la Camille.
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TEMA 3

SOBREPOSAR-SE AL MALTRACTAMENT
DESPRÉS DE LA SESSIÓ
•

Analitzeu l’evolució d’en Carbassó abans i després
d’arribar al centre d’acolliment.

•

Com es comporten els adults del centre amb els
nens?

•

Detecteu les paraules que fan mal i les paraules
que fan bé i que curen.

•

Feu un retrat dels personatges de la pel•lícula per
deduir-ne els diferents tipus de maltractament
que evoquen els seus trets. Expliciteu-los en funció de l’edat dels espectadors.

•

La gràfica del temps aplicada als nens permet
compartir els seus estats d’ànim. Associeu certs
moments de la pel•lícula amb les emocions o sentiments de cada personatge (alegria, inquietud,
tristesa, ràbia); relacioneu músiques, paisatges,
decorats, variacions del cel amb les emocions.
Destaqueu els diàlegs dels personatges que evoquen aquests temes i com els entenen o perceben.

•

Com s’ho fa el director per parlar-nos de temes
molt greus? Fixeu-vos en el tractament humorístic que fa servir per a cada tipus de maltractament.

Expliqueu als alumnes les formes de violència que
poden trobar i que un dels papers de l’educació és
donar-los eines contra aquesta violència. Els dibuixos
i els jocs els permeten reapropiar-se del que els ha
passat i actuar d’una manera simbòlica sobre la realitat. L’infant crea i organitza el seu món (és indispensable en els casos de situacions caòtiques). L’explicació que fa en Carbassó dels seus dibuixos li permet
estructurar i trobar sentit a les coses.

•

Comenteu els gràfics dels informes estadístics de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

•

Amplieu la conversa amb l’esclavatge, l’explotació
infantil, els nens soldats, la violència contra els infants.

•

Documenteu-vos sobre els drets dels infants, a la
Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant.

•

Demaneu als alumnes que representin la paraula
maltractament de manera anònima tant amb paraules com amb dibuixos, que en facin un mapa
mental dels diversos tipus possibles.

•

•

Analitzeu les imatges sobre el maltractament
publicades, per exemple, als webs de Save the
children o d’UNICEF per començar un intercanvi
d’opinions o un debat.

Pregunteu-vos sobre la justícia i les injustícies: el
dret i les lleis són sempre justos? Obriu un debat
sobre les situacions de la pel•lícula: l’expulsió de
la mare de la Béa, l’empresonament dels pares
de la Camille i de l’Ahmed... Com és que els drets
dels infants són tan recents? La justícia diu que
tothom té dret a ser reconegut.

•

•

Què fem quan patim?

Fomenteu que els alumnes relacionin aquests temes amb l’actualitat més recent o que n’investiguin altres recursos mediàtics.

Hi ha diverses formes de maltractament (vegeu el
document Tipologies del maltractament infantil). A
part de la dificultat de desenvolupar-se tranquil•lament, els infants maltractats pels seus pares corren
el risc de reproduir el model de violència que ells han
conegut. Per desactivar aquest procés, és decisiu donar-los espai per parlar i ser escoltats. Els comentaris
d’en Carbassó sobre els seus propis dibuixos li permeten denunciar el que ha viscut i analitzar-ho. A la
pel•lícula veiem les conseqüències d’aquesta violència, però també i sobretot, els recursos i les persones
que permeten que els nens s’hi sobreposin.
ABANS DE LA SESSIÓ
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CARBASSÓ
Selecció de pel·lícules amb la
mateixa temàtica:
- Tomboy, de Céline Siamma.
- Little Fugitive (El pequeño
fugitivo), de Morris Engel, Ruth
Orkin, Ray Ashley.
- Ponette, de Jacques Doillon.
- 400 Coups (400 golpes), de
François Truffaut.

ritalucafilms.com

DOSSIER PEDAGÒGIC DE LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Adaptat i traduït dels dossiers d’e-media i d’ifi

Bram escolar 2018

FITXA TÈCNICA:
Títol original: Ma vie de Courgette
Any: 2016
Durada: 66 minuts
País: Suïssa
Director: Claude Barras
Guió: Céline Sciamma, Germano Zullo, Claude Barras, Morgan Navarro (basat
en la novela de Gilles Paris)
Música: Sophie Hunger
Fotografia: David Toutevoix
Amb les veus de: Gaspard Schlatter (Carbassó) Sixtine Murat (Camille), Paulin
Jaccoud (Simon), Michel Vuillermoz (Raymond)... a la versió francesa
Premis:
2016: Premis Oscar: Nominada a Millor pel·lícula d'animació
2016: Globus d'Or: Nominada a Millor pel·lícula d'animació
2016: Premis César: Millor film d'animació i guió adaptat
2016: Premis Annie: Nominada a millor director, film independent i guió
2016: Festival d'Annecy: Millor pel·lícula i Premi del públic
2016: Festival de Sant Sebastià: Premi del públic - millor film europeu
2016: Premis del Cinema Europeu: Millor film d'animació europeu
2016: Satellite Awards: Millor llargmetratge d'animació
Sinopsi: Carbassó és un nen valent que després de perdre a la seva mare ha
d'ingressar en una llar d'acollida, amb altres nens orfes de la seva edat.
En un primer moment s'esforça per trobar el seu lloc en aquest nou mitjà hostil.
Amb l'ajuda dels seus nous amics, Carbassó aprèn a confiar, troba el veritable
amor i una nova família.

Després de gairebé una desena de curtmetratges, el cineasta d’animació suís
Claude Barras es passa al llarg format amb La vida d’en Carbassó. El punt de
partida d’aquest film tenia motius per foragitar els potencials productors. “Volia fer
una pel·lícula pels nens que els parlés del maltractament i de les seves solucions en
el món actual”, recorda el realitzador en el dossier de premsa. A la pantalla,
aquesta ambició s’assumeix en una pel·lícula que no cedeix mai als efectes
espectaculars o complaents. El món potser és dur, però les imatges no tenen per
què ser lúgubres. La misèria social o afectiva es suggereix amb mitges paraules o
amb segons plans. El que interessa al cineasta és la manera com ressona dins dels

caps d’uns éssers que estan en plena construcció. Les superproduccions destinades
als nens tenen per contracte deixar amb la boca oberta, exaltar el plaer com un fi
en sí mateix. Barras es posa al nivell dels nens, mira els que han estat colpejats per
la vida i escolta com expressen el que és més difícil d’expressar: la falta d’amor.
Convençuts per un guió "que implica i responsabilitza els adults acompanyants", els
productors

suïssos

Max

Karli

i

Pauline

Gygax

van

quedar

captivats

pel

plantejament: "Al sí de les escoles s’hi troben sempre elements “pertorbadors” que
els adults converteixen de seguida en bocs expiatoris, sense mirar d’entendre els
motius del seu neguit. Tanmateix, un nen mai és pertorbador en sí mateix. Sabem
que totes les violències familiars engendren violències escolars; sabem quan un nen
abandonat (sol) intentarà a qualsevol preu “crear un lligam" per qualsevol camí,
fins i tot el més inapropiat. Sabem com l’entorn i l’atenció són crucials per aquests
éssers en potència".
Claude Barras ha volgut capgirar els codis: "En el cinema contemporani, la llar s’ha
representat com l’indret del maltractament i el món exterior com el de la llibertat. A
La vida de carbassó, el paradigma es capgira: el maltractament es pateix al món
exterior i la llar és l’indret de l’alleujament i de la reparació ".
Aquest plantejament inicial té un gran mèrit. Fa prendre consciència de les
paraules, dels gestos i dels comportaments que són garants de la seguretat o de la
inseguretat. L’estilització de la pel·lícula (que elimina tota mena de publicitat i
qualsevol referència a marques) s’allunya de les necessitats artificials creades per
l’univers

mercantilista

per

permetre

una

focalització

sobre

les

necessitats

fonamentals dels infants.

Objectius del dossier
-

Examinar la fitxa tècnica d’una pel·lícula i assenyalar els elements destacats
per l’espectador/espectadora.
Examinar el cartell d’una pel·lícula, comentar-ne la composició i les seves
opcions o trets estètics.
Identificar les emocions positives que ajuden a viure i fan créixer.
Identificar les qualitats intrínseques de La vida de Carbassó en relació amb
la producció habitual de pel·lícules d’animació (TV i cinema)

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA
1. La fitxa tècnica
Reviseu la fitxa tècnica per saber on i quan està feta la pel·lícula que veureu i per
tenir una idea del tema que tracta. Fixeu-vos en la informació que surt a la fitxa
tècnica.

2. El cartell
Analitzeu amb els alumnes el cartell de la pel·lícula
(portada del dossier) i comenteu qüestions com:
Els personatges semblen feliços o desgraciats...?
Angoixats o relaxats?
Fixeu-vos que un d’ells té una cicatriu al front
(punt de sutura) i que un altre exhibeix un
esparadrap.
Fixeu-vos que no hi ha cap adult ni cap element
més que els nens i nenes.
Interesseu-vos pels colors triats: anuncien una
pel·lícula més aviat alegra o trista?

Demaneu als alumnes què diferencia aquests set personatges. Fixeu-vos que
només un d’ells apareix en primer pla: en Carbassó; els altres estan en segon pla.
Mireu què tenen en comú. Per exemple, tots tenen uns ulls molt grans, que es
submergeixen dins de les vostres mirades d’espectadors.
El punt de vista del cartell és frontal amb una clara intenció del director: posar-se a
l’alçada dels nens i nenes.

3. El tràiler
Podrem veure el tràiler de la pel·lícula en grup i comentar què els suggereixen les
situacions que han vist, els personatges, quines emocions els ha transmès el
tràiler... També podeu comentar aspectes visuals o sonors (com deu estar feta la
pel·lícula?, qui deu haver posat la veu als personatges?...).

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA
1. Adoptar un malnom

Comenteu la importància del personatge principal de la pel·lícula. Carbassó és el
nom o el cognom? (En realitat el nen es diu Ícar) Qui li va posar el malnom de
Carbassó ? (La seva mare)
Què pensen els alumnes d’aquest malnom? És afectuós, segons ells? Animeu-los a
trobar un adjectiu apropiat al sobrenom d’en Carbassó (sorprenent, divertit, insòlit,
ridícul, simpàtic…).
Els nens i nenes de la classe tenen malnoms en el seu entorn familiar? N’estan
orgullosos o potser els avergonyeixen? Si un alumne n’està prou orgullós, el podem
convidar a explicar-ne l’origen o la història que s’hi amaga al darrere.
Si el malnom de Carbassó sobretot provoca burles, per què el nen de la pel·lícula
n’està tan lligat? (és la manera de conservar el vincle amb la seva mare
desapareguda).
Convideu els alumnes a imaginar el malnom que acceptarien per a ells si haguessin
de triar-ne un de verdures o fruites. Podeu començar buscant imatges per
assegurar-nos que tindrem un ventall ampli d’opcions. Els alumnes escriuen el
malnom que han triat en un paper sense dir-lo. El mestre/a recull els papers i
llegeix totes les propostes d’una en una. Els alumnes han d’endevinar qui s’ha
posat aquell malnom i es pot comentar el perquè.

2. Els personatges. Qui és qui?

És un noi dur, però té un bon cor. Es fa amic d’en Carbassó.
És avariciós i fins i tot es menja la pasta de dents
Tothom s'enamora d'ella a casa
El seu nom real és Ícar
Està convençuda que la seva mare la recollirà i surt cada vegada que sent que arriba
un cotxe.
Li agrada fer bromes i disfressar-se. Es fa pipí al llit.
És tímida i sempre té cabells als ulls. De vegades té tremolors incontrolables.

3. Organitzar una representació

Proposeu als alumnes que representin l’escena de l’arribada a classe d’en Carbassó.
Trieu un alumne per interpretar el paper de Carbassó i un altre pel de Simon.
La mestra i l’alumne triat per interpretar en Carbassó surten de la classe i després
tornen a entrar.
Mestra:
-

Us presento el vostre nou company: Ícar.

Ícar : (en veu baixa)
-

Carbassó...

Mestra
-

Ah, sí. Oh.. perdó: el vostre nou company. En Carbassó.

Simon
-

Jo més aviat li diria patata, vist el seu cap.

(Rialles dels nens)
Aquesta representació serveix de preludi per una discussió sobre el que senten els
nens. Com es deu sentir en Carbassó? Per què en Simon diu això? Què intenta fer?
(intimidar, mostrar que té poder sobre els companys, consolidar la seva autoritat
de líder...) Com entenen els alumnes el comportament d’en Simon? També
amenaça a en Carbassó quan li diu: “La patata no dormirà en tota la nit".
És un noi fonamentalment dolent o necessita cridar l’atenció? Els alumnes recorden
paraules d’en Simon que apunten que no és feliç? ("Els meus pares es drogaven",
"Ja no queden persones per estimar-nos …")

4. El dret a la felicitat

En Carbassó i els seus companys no tenen les mateixes oportunitats a la vida que
uns altres nens.
Com ens fa entendre això el director? En que es percep que els nens i nenes de
l’orfenat han viscut coses difícils o que tenen mancances importants? (La Béatrice
creu que la seva mare ve a buscar-la cada vegada que un visitant travessa la
porta; l’Alice pateix tremolors incontrolables de manera regular; en Simon es
refugia en l'agressivitat i en Jujube en el menjar, etc.)
També podem destacar l’escena, a la muntanya, durant la qual tot el grupet es
queda en silenci, observant com una mare acarona el seu fill.
Però la pel·lícula també posa l’accent sobre el fet que tots els nens tenen dret a la
felicitat. Els alumnes han captat les escenes, els comportaments que van en aquest
sentit?
Demaneu que les posin per escrit. Els podeu proposar la fórmula següent: "Per en
Carbassó la felicitat és quan…"

4. La meteorologia dels nens i nenes de l’orfanat

Examineu el cartell penjat a la classe d’en Carbassó (que es mostra aquí). Hi ha
quatre pictogrames que es corresponen amb l’humor del dia de cada nen/a. Com
traduiríeu cadascun dels pictogrames? (Mireu de variar i ampliar el ventall
d’adjectius). Posaríeu un cinquè pictograma per un estat d’ànim diferent?
Quin seria el pictograma que us identifica la major part del temps? Quines
estratègies teniu per sortir de la zona ennuvolada o de tempesta?
Completa la taula següent
Aquest
pictograma…

…vol dir que el nen/a se sent…

Pista 5 – Stop motion
La vida d’en Carbassó és una pel·lícula d'animació que no s’ha realitzat amb
imatges sintetitzades per ordinador, sinó amb titelles animades, fotografiades
moviment a moviment (tècnica anomenada Stop motion) en uns decorats creats en
una quinzena de platós diferents.
És una feina totalment artesana. Sabeu quant de temps necessitaven per gravar 3
segons de pel·lícula? Tot un dia sencer!.
Compareu l'aspecte visual de la pel·lícula amb el d’altres pel·lícules d’animació
que hàgiu vist (a la televisió o al cinema). Què està més acurat, més treballat, a La
vida d’en Carbassó? Els personatges, els vestits (cosits a mà!), els decorats, la
llum, els colors?
Quin avantatge veieu en el fet de recórrer a marionetes i a la tècnica d’animació en
lloc de realitzar una pel·lícula clàssica amb actors de veritat?
Què us han semblat les veus dels nens? És habitual escoltar veus tan naturals en el
cinema? Sabeu que les veus es van enregistrar abans del rodatge amb nens i nenes
que no són actors?
Podeu veure com es va fer la pel·lícula en aquesta enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=84bY29dC74k
https://www.youtube.com/watch?v=Sm35js15e2E
http://play.swissinfo.ch/play/tv/redirec

