Títol original: Captain Fantastic
Any: 2016
Durada: 118 minuts
País:

Estats Units

Director: Matt Ross
Guió: Matt Ross
Música: Alex Somers
Fotografia: Stéphane Fontaine
Repartiment: Viggo Mortensen, George MacKay, Missi Pyle, Kathryn Hahn, Frank
Langella, Hannah Horton, Nicholas Hamilton, Steve Zahn, Ann Dowd, Trin Miller,
Samantha Isler, Annalise Basso, Shree Crooks, Erin Moriarty, Charlie Shotwell
Productora: Electric City Entertainment / ShivHans Pictures
Gènere: Drama | Família. Cinema independent USA. Comèdia dramàtica
Sinopsis: Als boscos remots del nord-oest dels Estats Units, vivint a part de la
societat, un pare devot ha dedicat tota la seva vida a fer dels seus sis fills uns
adults extraordinaris. Però quan el destí colpeja a la seva família, han d'abandonar
el paradís que va crear per a ells. El descobriment del món exterior l’obligarà a
qüestionar els seus mètodes d'educació i tot el que els va ensenyar.

Premis destacats:
2016: Premis Oscar: Nominada a millor actor (Viggo Mortensen)
2016: Globus d’Or: Nominada a millor actor-drama (Viggo Mortensen)
2016: Premis David di Donatello: Nominada a Millor film estranger
2016: Premis BAFTA: Nominada a Millor actor (Viggo Mortensen)
2016: Festival de Cannes: Millor director
2016: Premis Independent Spirit: Nominada a millor actor (Viggo
Mortensen)
Crítiques:

"Còmica i transcendent, complexa, entretinguda i només puntualment maniquea
(...) pel·lícula per fer pensar i, al mateix temps, entretenir." Javier Ocaña: Diari El
País
"Està apuntalada per dos ancoratges sòlids: Viggo Mortensen i la idea basada en
una espècie de «La costa de los mosquitos» (...) José Manuel Cuéllar: Diario ABC
"Recorre tant a l’estereotip i a la caricatura com a l’artificiositat narrativa i
emocional per esquivar reflexions rellevants (...) i no arriscar-se a molestar a ningú
(...) Nando Salvá: Diari El Periódico
"Agridulce fábula antisistema con Viggo Mortensen dándolo todo (...) Javier Cortijo:
Cinemanía
"La entereza de Viggo Mortensen (...) ayuda a transmitir el mensaje libérrimo de un
film que, por desgracia, echa mano de innecesarias estocadas dramáticas (...)
Manu Yáñez: Fotogramas
"Con seis impresionantes jóvenes interpretaciones junto a un papel principal que
aprovecha al máximo el sensible espíritu de regreso a la naturaleza propio de
Mortensen, 'Captain Fantastic' se sitúa fácilmente entre las ofertas más refinadas y
cercanas del Sundance de este año." Peter Debruge: Variety
"Especialmente refrescante, incluso radical, es su simpatía por los personajes que
leen por placer y valoran el pensamiento riguroso. Por desgracia, al final, se hace
tan blanda y desigual como una manta de cáñamo de andar por casa." Leslie
Felperin: The Hollywood Reporter

ACTIVITATS ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA:

1. La fitxa tècnica:
Fixa’t amb la fitxa tècnica i llegeix la informació que et dóna de la pel·lícula.
A la fitxa hi apareixen alguns conceptes que pots buscar si no tens clars, per
exemple:
-

Productora

-

Cinema independent

-

Gènere cinematogràfic. A més del que diu a la fitxa (comèdia, drama...)
quina altres gèneres coneixeu?

2. El cartell:
Fixa’t en el cartell de la pel·lícula:

La família protagonista de la pel·lícula et sembla una família convencional?
Què et suggereix la seva manera de vestir?
Diries que són feliços, que s’estimen?
Et et pensar que la pel·lícula serà un drama o una comèdia?
I el títol? Podries pensar que la pel·lícula parla d’algun súper heroi? Si n’hi hagués,
qui creus que seria?

3. La música:
Escolteu la cançó Sweet child o’mine, que posa música a una de les escenes més
destacades de la pel·lícula: https://www.youtube.com/watch?v=Zdh2hot8rjU
També podeu escoltar l’original de Guns n’roses. Va ser el 3r single de l’àlbum
Appetite for destruction publicat el 18 d’agost del 1988. Aquesta cançó va ser el
primer tema de Guns N' Roses en arribar al Billboard Hot 100, durant dues
setmanes l'estiu de 1988. https://www.youtube.com/watch?v=KTeqP8fe1wc
Compareu les dues versions.
Aquí teniu la lletra. Podeu traduir-la i pensar de què parla.
És una cançó que té moltíssimes versions i que ha aparegut a la banda sonora de
moltes pel·lícules (State of grace, Bid daddy, The wrestler, Step brothers, Life as
we know it...)
"Sweet Child O' Mine"
She's got a smile that it seems to me
Reminds me of childhood memories
Where everything
Was as fresh as the bright blue sky
Now and then when I see her face
She takes me away to that special place
And if I stared too long
I'd probably break down and cry
Sweet child o' mine
Sweet love of mine
She's got eyes of the bluest skies
As if they thought of rain
I'd hate to look into those eyes
And see an ounce of pain
Her hair reminds me of a warm safe place
Where as a child I'd hide
And pray for the thunder and the rain
To quietly pass me by
[3x]
Sweet child o' mine
Sweet love of mine
[4x]
Where do we go?
Where do we go now?
Where do we go?
Sweet child o' mine

Podeu escoltar tota la banda sonora de la pel·lícula (a spotify per exemple). Veureu
que és molt variada.

4. Noam Chomsky:
Busqueu informació de Noam Chomsky perquè veureu que a la pel·lícula se’n parla.

ACTIVITATS DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA:

1. Drama o comèdia?
El drama en termes generals és una ficció o una situació de la vida real que resulta
complexa i difícil però amb un final favorable o feliç. Quan el final és desesperat o
trist parlem de tragèdia.
La comèdia es caracteritza per mantenir un to optimista, amb un final feliç i sovint
per tenir elements d'humor o d'ironia. Sovint els personatges, de la comèdia es
veuen enfrontats a les dificultats de la vida quotidiana, moguts pels seus propis
defectes cap a desenllaços feliços on es fa escarni de la debilitat humana.

La pel·lícula té moments dramàtics i moments de comèdia. Sabries identificar-ne 5
de cada?
DRAMA:
1.
2.
3.
5.
5.
COMÈDIA:
1.
2.
3.
4.
5.

2. El model familiar
Tot i que al llarg de la pel·lícula es presenten diferents temes, queda clar que el
tema fonamental són les alternatives educatives i familiars.
La família protagonista de la pel·lícula viu al bosc i no només estudia i viu de
manera diferent a la convencional sinó que també es relaciona i es desenvolupa de
manera diferent. Malgrat això, i més enllà de les tècniques d’aprenentatge, del
context i de la realitat que viuen, se’ns presenta una relació familiar factible en
altres contextos tot i que potser el ritme de vida que tenim no permet tantes
estones de relacions familiars més íntimes com les que se’ns presenten a la
pel·lícula.
 Explica en què es diferencien i en què s’assemblen els moments del dia a dia
de la família de la pel·lícula amb els moments del dia a dia de la teva
família. Quines coses fan a la pel·lícula quan estan junts i quines coses fas a
casa teva?

Família de la pel·lícula

La meva família

La manera com es relacionen i el que fan junts la família de la pel·lícula fa que
tinguin una relació que segurament és diferent a la que tenim dins els nostres
nuclis familiars.
 Què és el que et crida l’atenció de la seva vida familiar? Pots dir les coses
que t’agraden i les que no t’agraden.

3. El model educatiu
Es considera que els orígens de l’escolarització a casa són als Estats Units, on es
desenvolupa la pel·lícula i on avui és una opció més coneguda que aquí. A
Catalunya hi ha uns 1000 nens/es escolaritzats a casa, tot i que les xifres són
aproximades perquè no hi ha registres oficials.

 Podeu

investigar i debatre sobre l’escolarització a casa (homeschooling en

anglès).
Proposaríeu algun canvi en el vostre sistema educatiu?

4. El model de societat
El pare de família educa als seus sis fills i filles al marge d’una societat que detesta
i pretén que es converteixin en individus lliures d’acció i de pensament, lluny del
capitalisme i de l’alienació del consum.

 Debateu sobre els pros o els contres d’aquesta opció comparant-ho amb la
vostra manera de viure i pensant en opcions intermèdies.

5. La figura del pare

 Què és el que destacaries de la figura del pare? El consideres un Capità
fantàstic?
 Assenyala els tres adjectius que creus que el descriuen més bé. Pots afegirne algun.

Autoritari

Salvatge

Anàrquic

Divertit

Autosuficient

Intel·ligent

Sensible

Afectuós

Idealista

Inadaptat

Entregat

Estrany

6. El dia de Noam Chomsky
Recorda que a la pel·lícula celebren el dia de Noam Chomsky en comptes de Nadal.
Aquí teniu alguna de les seves frases més cèlebres. Llegiu-les a classe i debateu
sobre el seu significat.
La primera apareix a la pel·lícula:
-

Si assumeixes que no hi ha esperança, garantiràs que no hi hagi
esperança. Si assumeixes que existeix un instint cap a la llibertat,
aleshores existeixen oportunitats per a canviar les coses.

-

No hauríem de buscar herois, hauríem de buscar bones idees.

-

Els drets no es concedeixen, es conquereixen.

-

La manipulació mediàtica fa més mal que una bomba atòmica perquè
destrueix els cervells.

-

La responsabilitat dels intel·lectuals és dir la veritat i exposar les
mentides.

-

Mai vaig ser conscient de cap altra opció que no fos la de qüestionar-ho
tot.

-

La llibertat sense oportunitats és un regal endimoniat i negar-se a donar
oportunitats és criminal.

-

L’educació té valor per ella mateixa, independentment de l’impacte
econòmic que produeixi a la societat.

-

La gent paga per la seva pròpia subordinació.

