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En aquest dossier, les competències pel que fa al 

llenguatge s’han abreujat així: 

· CE:Comprenssió escrita 

· CO:Comprenssio oral 

· PO:Producció oral 

· PE: Producció escrita 
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I. PER CONÈIXER MILLOR LA PEL·LÍCULA
 
 
 

 

A) FITXATÈCNICA DE LA PEL·LÍCULA
 

Llargmetratge francès 

Durada : 1 h 19 

Estrena a França : 21 juny 2017 
 
Directors : Benjamin Renner i Patrick Imbert
 
Guió : Benjamin Renneri Jean Regnaud
 
Adaptació : còmics de Benjamin Renner
La malvada guineu ferotge (2015), Un bebè per 
lliurar (publicat al seu blog entre 2008 –
àlbum el 2011) i El Nadal perfecte (publi
bloc entre 2014 –2015) 

Productors:Damien Brunner,DidierBrunner
VincentTavier 

Música : Robert Marcel Lepage 
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CONÈIXER MILLOR LA PEL·LÍCULA 

PEL·LÍCULA 

Patrick Imbert 

Jean Regnaud 

de Benjamin Renner. 
malvada guineu ferotge (2015), Un bebè per 

–2009, i en 
(publicat al seu 

Brunner,DidierBrunneri 

Gènere : Pel·lícula d’animació
 

Premis obtinguts : 

• Cèsar a  la  millor pel·lícula d’anima

• Premi a la millor pel·lícula d’anima

• Premi Lumières de la premsa 

• Premi André-Martin per un l

Festival internacional de pel·lícul

d’Annecy, 2018 

• Chèvre d’Oral millor llargmetratge

Festival internacional de pel·lícul

joves AleKino!,Poznan,2018

3 

ció 

d’animació,2018 

d’animació, 

remsa  internacional,2018 

er un llargmetratge francès, 

pel·lícules d’animació 

llargmetratge per nens , 

pel·lícules per nens i 

AleKino!,Poznan,2018 



4 Dossier pedagògic. La malvada guineu ferotge. BRAM 2019 

 

 

B) DADES SOBRE ELS DIRECTORS 
 

Benjamin Renner va néixer el 1983. Després de fer batxillerat de ciències 

a Yvelines, assisteix a una classe preparatòria a les escoles d’art i 

després estudia Belles Arts a Angoulême, d’on surt amb un diploma 

nacional d’arts plàstiques (DNAP) en dibuix de còmics. A continuació 

entra a l’escola d’animació La Poudrière, a Bourg-lès-Valence. Allà hi 

realitza curtmetratges d’animació, i dirigeix la seva pel·lícula de final de 

carrera ,Lacua del ratolí,en el 2007.Quan acaba els estudis, Renner 

s’incorpora al projecte d’un llargmetratge d’animació dins de la sèrie 

d’àlbums adreçada a la joventut, ErnestiCélestine, de Gabrielle Vincent, per 

a qui, primer, treballa com a director artístic. Després, el productor Didier 

Brunnerli proposa passar a la direcció treballant amb dos animadors més 

experimentats,Vincent Patari Stéphane Aubier. Benjamin Renner 

codirigeix Ernest iCélestine, reconegut amb el Cèsar a la millor pel·lícula 

d’animació el 2013. 

Paral·lelament a l’animació,l’any 2008 Benjamin Renner crea, sota el 

pseudònim Reineke, un blog en format de còmic,que serà seleccionat per al premi Révélation blog l’any 

2009.D’aquest univers en sortiran dos àlbums: Unbebè per lliurar,publicat a Vraoum!, l’any2011,i La malvada guineu 

ferotge,publicada el 2015 per Delcourt. Aquestes publicacions es bolcaran en un llargmetratge d’animació estrenat en 

el  2017, La malvada guineu ferotge i altres contes …, realitzat per Benjamin Renner i Patrick Imberti també coronat 

amb un Cèsar a la millor pel·lícula d’animació l’any 2018. 

Pel que fa a Patrick Imbert, va néixer a Trèbes, a l’Au de.Format a l’Escola dels Gobelins, a Paris, es titula com a 
animador però també treballa com enginyer de so o de director de fotografia. Com a animador, també col·labora en 
llargmetratges com Corto Maltese, la cort secreta dels arcans (2002), Els tres reis mags(2003) o Les desgràcies de Sophiede 

Christophe Honoré (2016) o en curtmetratges com Bang bang! (2014). Supervisa o dirigeix indistintament  l’animació 

de diversos episodis de la sèrie de televisió Elclub dels 5 : noves investigacions (2008) així com els llargmetratges 

Ernest i Célestine (2012 i Avrili le mon de truqué (2015). Durant la producció d’Ernest i Célestine coincideix Benjamin 

Renner, amb qui codirigeix La malvada guineu terrible i altres contes …, firmant els esquetxos Un bebè per lliurar i Cal salvar 

el Nadal. 

Font: Wikipédia 
 

C) RESUM DE LA PEL·LÍCULA 
 

Un bebè per lliurar: El porc feineja a l’hort, malgrat la presència dels seus amics, el conill i l’ànec,quan  una missió 

els cau del cel: la cigonya els encarrega que lliurin un bebè, anomenat Pauline. Al llarg del seu periple, es creuen 

amb un llop,un carnisser i un tarser,un petit primat asiàtic que vol tornar a la Xina. Els tres amics decideixen enviar 

al tarser i al bebè com a paquets postal però intercanvien les dues caixes. Després d’un rocambolesc viatge en 

avió, aconsegueixen lliurar-lo als seus pares i ,després, es vengen de la cigonya. 

La malvada guineu ferotge: La guineu no fa por a ningú. Aconsellada pel llop, roba uns ous amb l’esperança  de 

cruspir-se els pollets una vegada hagin sortit de l’ou. Però llavors els tres pollets la prenen per la seva mare i  la 

guineu els agafa afecte. Per fugir del llop,la guineu es refugia a la granja amb els pollets. La guineu es disfressa  

de gallina i els pollets es pensen que són cries de guineu. Ràpidament desemmascarada, la guineu salva els 

pollets de les urpes del llop, ajudada per unes gallines particularment bel·licoses. 

Cal salvar el Nadal: El conill i l’ànec encara creuen en el Pare Noel. Per tant, quan trenquen el pare Noel de plàstic 

que hi penjat a la granja, es creuen investits per a una missió: repartir els regals en lloc del pare Noel, a qui es 

pensen que han mort. El seu amic el porc els segueix malgrat els consells del gos. Després d’una estada a la 

gossera i d’un regal lliurat malament, al final salven l’autèntic pare Noel, que els porta de tornada a la granja en el seu 

trineu. 
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II. PER TREBALLAR LA PEL·LÍCULA A CLASSE 
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FITXA-ALUMNE N° 1 : DESCOBRIR LA PEL·LÍCULA PER EL CARTELL 
 

1 Descripció del cartell 
 

· Els personatges del mig 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Els personatges dels costats → 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

· El títol 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Imagina’t la història de la pel·lícula! 
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FITXA-PROFESSOR N° 1 : DESCOBRIR LA PEL·LÍCULA PER EL CARTELL 
Nivell : A2 – B1 

 
 

Per una visibilitat millor dels detalls, es pot descarregar la 

Fitxa(http://fr.web.img6.acsta.net/r_1280_720/pictures/17/05/15/12/39/312377.jpg) i ensenyar-la a classe amb l’ajuda d’un 

videoprojector. 

En grups petits, es convidarà els alumnes a descriure cadascun dels elements de la peli. Tot el que es digui també es 

podrà fer constar a la Fitxa. 

1 Descripció del cartell (PO) 

Els personatges del mig 

Es veuen quatre personatges, tots són animals: una guineu i tres 

joves pollets. Com que estan situats al centre, deuen de ser els 

personatges principals de la pel·lícula. Tots tenen una morfologia 

(mans, cara expressiva), postures i comportaments humans. Dreta, 

la guineu també sembla incòmoda, mentre pateix els atacs d’afecte i 

els jocs dels tres pollets. A la natura, una escena com aquesta seria 

impossible: la guineu s’hauria cruspit als pollets en un tres i no res. 

Per tant ens trobem amb uns animals humanitzats, com en els 

dibuixos animats, les tires còmiques i també en els contes. 

 

 
 

 
Els personatges dels costats 
 
Quatre personatges estan disposats, esglaonats, a cada costat 

del cartell, del més petit al més gran: a l’esquerra, un porc, un 

ànec (o qualsevol ocell), un conill, una cigonya (o un altre ocell 

gran) i a la dreta, un pollet, un tarser (petit primat nocturn amb 

d’ulls enormes originari del sud-est asiàtic), una gallina i un llop. 

Tots miren l’escena del centre del cartell, adoptant també 

postures i actituds humanes. La cigonya somriu i ensenya les 

dents (!), la gallina sembla enrabiada i els altres semblen 

sorpreses. El llop saliveja, amb una actitud més humana que no 

pas animal per assenyalar la gana que té. Amb l’excepció 

d’aquest últim i del tarser, tots aquests animals són animals 

domèstics o que viuen a prop del humans, sobre tot a les 

granges. 

 

 
El títol  

El títol confirma que la guineu situada al centre del cartell és el 

personatge principal. Tot i això, no té res del malvat « llop 

ferotge», creant una diferència més aviat còmica. La segona part 

del títol dóna, a més, unes altres indicacions. D’una part, veiem 

que, de fet, la pel·lícula consta de diverses històries: és en 

definitiva una pel·lícula d’esquetxos. D’altra banda, es tracta de 

contes, dels que en podrem donar una definició breu.  

Vocabulari útil : 

• Els pollets/pollastres 

• fer una abraçada  

• estar molest/ incòmode/ contrariat 

• alegre/content 
Algunes suggerències : 

• qui són ? 

• per què estan al mig del cartell ? 

• què fan? 

• A què s’assemblen? 

• Aquesta escena és possible amb 

animals de debò? 

• On veiem escenes com aquesta ? 

 
Vocabulari útil : 
• la cigonya,  
• el tarsier → 
• animal domèstic 
• animal salvatge 
• somriure 

• llepar-se els llavis 

• estar sorprès. 

• deixar mut. 

• està enfadat 

    Suggerències: 

• qui són? 

• què miren? 

• a què s’assemblen ? 

• on viuen normalment aquest animals? 
 
 

 
Vocabulari útil : 

• la pel·lícula divertida/ la comèdia. 
 

Algunes suggerències : 

• quin animal és generalment el “ferotge”? 

• la guineu us sembla a ferotge? 

• quin gènere de pel·lícula pot ser aquesta? 

• Què és un conte? 
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FITXA-PROFESSOR N° 1 : DESCOBRIR LA PEL·LÍCULA PER EL CARTEL  

 

2 Imagina’t la història de la pel·lícula (PE) 

Amb l’ajuda del primers elements, proporcionats per l’estudi del cartell, preguntarem als alumnes, d’un en un o de dos 

en dos, que imaginin per escrit la història de la pel·lícula i que l’exposin a la resta de la classe. 

Donat que estem tractant una qüestió de contes (Benjamin Renner es refereix entre d’altres als Contes du chat perché 

(NT: una mena de tocar i parar on els nens s’han de pujar al damunt d’alguna cosa -penjar-se- perquè el nen que fa 

de gat no els converteixi en ratolins) de Marcel Aymé), podrem, com en l’activitat anterior, repassar breument quina 

és l’estructura d’un conte: plantejament, nus i desenllaç. 

 

PER APROFUNDIR  

Hi ha moltes expressions inspirades en els animals o que apliquen als humans certes característiques que els han 

prestat. Així, en el cas d’una persona particularment maligna diem que és “astuta com una guineu». Pot ser 

interessant comparar expressions en català i en castellà, per exemple.  

Podeu repartir als alumnes en cinc grups. Cadascun dels grups treballarà sobre un dels cinc animals presents en 

la taula següent i les expressions que hi estan associades. Hauran de buscar i després explicar oralment el sentit 

de les expressions citades. Per acabar, se’ls podrà convidar a deduir les característiques que s’esperen d’alguns 

dels personatges de la pel·lícula que veurem. 

 
 

 
L’ànec 

• fer l’ànec 

• anar moll com un 
ànec 

 
 
 
Característiques : 

• inadaptat 

• maldestre 

• resistent 

El porc 
• menjar com un 

porc 

• dir el nom del 

porc 

• estar com un 

porc 

Característiques : 

• tossut 

• brut 

• golafre 

El conill 

• anar conill 

• fugir com un 

conill 

• boig com un 

conill 

Característiques : 

• inestable 

• poruc, espantadís 

• boig 

• inquiet 

  El llop 

• una gana de llop 

• cridar al llop 

• ficar-se dins 

de la gola del 

llop 

Característiques : 

• insaciable, 
golafre 

• aterridor, terrible 

• perillós 

La gallina 

• una gallina mullada 

• tenir la pell de 

gallina 

• anar a dormir com les 
gallines 

 
 
Característiques : 

• poruga 

• covarda 

• amable 
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FITXA-ALUMNE N° 2 : RECONSTRUIR LA HISTÒRIA DE LA PEL·LÍCULA 
 

1 Col·loca les imatges en ordre cronològic. 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 A  B 

C  D  

E F 
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FITXA-ALUMNE N°2: RECONSTRUIR LA HISTÒRIA DE LA PEL·LÍCULA Cont. 

 

2 Descriu els grans moments de la pel·lícula 

A la taula, escriu la lletra de la imatge que es correspon amb el 

vocabulari. A continuació, descriu aquestes imatges. 
 

VOCABULARI IMATGE 

• disfressar-se d’algú/d’alguna cosa 

• el mitjó, el guant 

• estar enfurismat  

• caure sobre alguna cosa/sobre algú 

• la teulada 

• l’arbre, la branca 

• bufar sobre alguna cosa 

• estar assegut, esperar  

• la marmita 

• obrir alguna cosa 

• l’arbre de Nadal  

• el(s) regal(s) 

• collir els fruits 

• l’escala 

• el barret 

• fer por al algú 

• el niu 

• dissimular 
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FITXA-PROFESSOR N° 2 : RECONSTRUIR LA HISTÒRIA DE LAPEL·LÍCULA 
Nivell : A2 – B1 

 
 

1 Col·loca les imatges per ordre(PO) 

Solució : 
 

1 2 3 4 5 6 

D A E C F B 

 
 

2 Descriu els grans moments de la pel·lícula (CE/PO) 

Amb l’ajuda del vocabulari de la taula següent, demaneu als alumnes que, d’un en un o per parelles, 

descriguin cadascuna de les imatges. Els alumnes més avançats poden fer la seva descripció per 

escrit. 

Solució : 
 

VOCABULARI IMATGE 

• disfressar-se d’algú/d’alguna cosa 

• el mitjó, el guant         C 

• estar enfurismat 

• caure sobre alguna cosa/sobre algú 

• la teulada         F 

• l’arbre, la branca 

• bufar sobre alguna cosa 

• estar assegut, esperar        A 

• la marmita 

• obrir alguna cosa 

• l’arbre de Nadal          B 

• el(s) regal(s) 

• collir els fruits 

• l’escala          D 

• el barret 

• fer por al algú 

• el niu          E 

• dissimular 

 

PER APROFUNDIR 

Podrem demanar als alumnes que facin una redacció explicant un final alternatiu per a Un bebè per lliurar: en el 

moment  en que el porc porta Pauline cap a la casa dels seus futurs pares, la veïna gran vol agafar el bebè. Els 

alumnes hauran d’imaginar com els tres col·legues, amb l’ajuda del tarser, duran a terme la seva missió. 
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FITXA-ALUMNE N° 3 :ESTUDIAR EL

1 Dibuixa els personatges 
 

El porc 
 

El conill 
 

L’ànec 
 

• Fes una línia verda entre els personatges
 

• Fes una línia vermella entre els personatges
 

• Encercla els noms dels personatges qu
 
 

2 Les qualitats i els defectes

Retalla aquests adjectius i col·loca‘ls al costat dels 
 

mentider/a  creatiu/va 

esfereïdor  intel·ligent  

poruc/ga) curós/a 

maternal  maternal 

 
 

3 El teu personatge preferit 

Presenta el teu personatge preferit de la 

Dossier pedagògic. La malvada guineu ferotge. BRAM 2019 

ESTUDIAR ELS PERSONATGES DE LA PEL·LÍCULA

La cigonya El gos 

La guineu El llop 

Els tres pollets La gallina 

personatges que s’entenen bé o que són amics. 

personatges que no s’entenen. 

que s’ocupen dels tres pollets. 

tats i els defectes dels personatges 

‘ls al costat dels personatges. 

creatiu/a agressiu/v 

intel·ligent afectuós/a 

inconscient inconscient 

maternal gandul/a 

esenta el teu personatge preferit de la pel·lícula i digues per què. 

12 

PEL·LÍCULA 

 

agressiu/va 

desconfiat/da 

inconscient 

gandul/a 
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FITXA-PROFESSOR N° 3 : ESTUDIAR ELS PERSONATGES DE LA PEL·LÍCULA 
Nivell : A2 – B1 

 
 

1 Dibuixa els personatges(CE) 

Agafeu els llapis! Si els cal, els alumnes poden ajudar-se amb la fitxa com a model. Si no són gaire destres amb el 

dibuix i/o per guanyar temps, podreu repartir les vinyetes següents, per retallar-les i enganxar-les a la taula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solució : (si ho creieu convenient, podreu demanar als alumnes que donin oralment exemples d’aquestes relacions) 

 
Línies verdes: porc←→conill, porc←→ànec, conill←→ànec, porc←→gos, porc←→guineu, guineu←→ llop, 

gos←→cigonya, guineu←→tres pollets, gallina←→tres pollets 

Lignes vermelles: porc←→cigonya, guineu←→gallina, llop←→gallina, gos←→gallina 
 

Finalment, farem que els alumnes parin atenció sobre el fet que dos personatges antagonistes comparteixen 

l’educació dels tres pollets,la guineu i la gallina. 

 

2 Les qualitats i els defectes dels personatges 

Solució : 
 

• mentider/a:cigonya • creatiu/va : conill,ànec 
 

• agressiu/va:gallina,llop • esfereïdor :llop 
 

• intel·ligent:porc,llop • afectuós : tres pollets 
 

• desconfiada:gallina • poruc/ga :guineu 
 

• curós:porc •inconscient:ànec,conill,tres pollets 
 

• maternal:porc,guineu,gallina • gandul/a : cigonya,gos 
 
 

Si els alumnes han fet l’activitat “per aprofundir” de la pàgina 8,es poden comparar les característiques esperades  

i les que s’han trobat a la pel·lícula. Clarament,el llop es correspon amb les expectatives, però la gallina, sovint 

associada a la por, es mostra, contràriament, molt venjativa.De la mateixa manera, el porc resulta ser tot menys  

brut i tossut. 
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FITXA-PROFESSORN°3: ESTUDIAR ELS PERSONATGES DE LA PEL·LÍCULA cont 

 

3 El teu personatge preferit  

Amb l’ajuda de les informacions proporcionades pels exercicis anteriors, 

però també pels seus records, els alumnes hauran de presentar als 

companys el seu personatge preferit. Preveieu uns moments de preparació 

per permetre’ls d’organitzar-les idees i, si els cal,prendre algunes notes. 

PER APROFUNDIR  

A la vista dels resultats de les activitats 1 i 2 d’aquesta fitxa,el proverbi «Els 

que s’ajunten s’assemblen»“Dios los cria y ellos se juntan no per força es 

dóna entre els personatges de la pel·lícula. Certament, la cigonya i el gos, 

tots dos partidaris del mínim esforç, s’entenen bé, però de fet la majoria de 

les relacions amistoses es lliguen entre pols oposats. Mentre el llop es 

mostra astut i segur d’ell mateix, la seva col·lega la guineu resulta ser, 

d’entrada, maldestre i poruga. De la mateixa manera,el porc,curós i 

raonable, és tan amic de l’imprevisible ànec com del també esbojarrat conill. 

Aquest és un recurs còmic clàssic: el duo mal conjuminat, el que formen, ja des 

dels temps de la Comèdia de l’Art, Pierrot i Arlequí,i que després dóna lloc al 

naixement del clown blanc i la seva parella, l’august,al circ. Mentre que el 

primer és seriós i racional, el segon acumula ficades de pota i facècies,un 

contrast que provoca l’efecte còmic. 

Podrem convidar els alumnes, dividits en tres grups, a identificar qui és 

l’august i qui és el clown blanc, proposant-los els tres duos 

següents.Evidentment, caldrà què raonin la seva elecció amb l’ajuda de les 

activitats anteriors, dels fotogrames presentats però també dels seus records 

de la pel·lícula. Atenció,hi ha una trampa: el duo format per l’ànec i el conill 

de fet està format per dos augustos, un que empeny constantment l’altre a 

competir. 
 

 
En una segona etapa també podrem demanar als alumnes que presentin, per parelles, un duo còmic tret del cinema, 

les tires còmiques,la literatura,del teatre o de la televisió,a elecció seva. Llavors hauran d’especificar què els oposa 

(físic, comportament, caràcter, etc.)i, si és possible, què fa que aquesta parella sigui divertida (situacions còmiques, 

incompatibilitat de caràcters, mímica, gestos, etc.). 
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FITXA-ALUMNE N° 4 : COMPRENDRE UN DIÀLEG DE LA PEL·LÍCULA 
 
 

 
1 Descriu aquesta imatge 

Mira i escolta bé la escena. 
 

• Qui té un aspecte fals en aquesta imatge? En aquesta escena? 
 

• Què hi veus en la imatge següent? 
 

• Què passa en l’escena anterior? 
 

2 Les paraules escoltades  

Torna a mirar bé aquesta escena una o diverses vegades. Després, marca a la taula les paraules que has escoltat. 
 

llop veritat Mentida 

guineu poder pota 

bèstia animal criatura 
 
 

3 Veritat o fals? 

Si una frase és falsa, corregeix el que és fals. 
 

FRASES VERITAT  FALS  CORRECCIÓ 

a) El llop diu que ell és la malvada guineu ferotge. 
 

b) La guineu felicita  al llop. 
 

c) La guineu insulta al llop. 
 

d) Els pollets es pensen que són llobatons. 
 

e) Els pollets es volen menjar els porcs. 
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FITXA-PROFESSOR N° 4 : ENTENDRE UN DIÀLEG DE LAPEL·LÍCULA 
Nivell : A2 – B1 

 

1 Descriu aquesta imatge 

Feu visionar una primera vegada l’escena als alumnes. És al minut 37de la pel·lícula i també està disponible 

a Internet a l’adreça següent: 

https://www.dropbox.com/sh/owraqeg8ri29y26/AAAeb4PztsCDeNNs3i9i0CPFa/Extraits?dl=0&preview=GMR+-

+extrait+2+(GMR1).mov  

En el primer fotograma seleccionat, podem veure la guineu saltant per celebrar la seva victòria sobre el llop, 

estès a terra. Hi té un peu al damunt, treu pit i mostra els músculs. Per part seva, el llop no fa l’efecte d’estar 

vençut o patint: s’està estirat tranquil·lament, aguantant-se el cap amb la ma. Mira la guineu amb aires 

d’impaciència, esperant el final del numeret. No és res més que un espectacle, com ho confirmen el to artificial 

del llop quan arriba, o els aparts amb veu baixa entre els dos col·legues.  

En el segon fotograma, en el pla següent, observem el contraplà: els tres pollets amagats darrere d’una roca. Són els 

espectadors d’un combat fictici. Per ells és per qui la guineu, en l’escena anterior, ha interpretat l’espectacle amb el 

llop.s 

 

2 Les paraules escoltades (CO) 

Torneu a mostrar als alumnes l’escena al menys dues vegades després d’haver-los fet llegir les paraules que heu 

trobat en aquesta activitat.. 
 

llop veritat mentida 

guineu poder pota 

bèstia animal criatura 
 
 

3 Veritat o fals? (CO / PE) 

Solució (veuretranscripció a la pàgina següent) : 
 

FRASES VERITAT  FALS  CORRECCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guineueaux. 
 
 

pollets. 

 

a) El llop diu que el és la malvada guineu ferotge. ×  

 
b) La guineu felicita el llop. 

 

× 
La guineu li dona una pallissa. 

 
c) La guineu insulta el llop. × 

 

 
d) Els pollets es pensen que són llobatons                                      

Els pollets es pensen que són
 

 
e) Els pollets es volen menjar als porcs. 

 Els pollets volen menjar  
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FITXA-PROFESSORN°4:ENTENDRE UN DIÀLEG DE LA PEL·LÍCULA suite 

 

Transcripció del’extracte (minut 37) : 

1erpollet: Veieu la mama? 

2epollet: No,no veig! 

1erpollet: Allà a baix! Mireu, la malvada guineu ferotge! 

Llop: (brams) Sóc jo la més gran i més malvada de les guineus! 

Guineu: Mentida!…oh! Sóc jo, la guineu més ferotge! 

Pollets: Mama! 

Guineu: Ara et clavaré la pallissa que et mereixes! Entoma-la, bergant! Pallús, Entoma aquest! I aquesta!! 

3erpollet: Ostres!! 

Guineu: Hahahaha! t’inclines davant del meu poder? 

Llop: El teu peu.. 

Guineu: Oh,perdó. 

2epollet: La mama l’ha guanyat. 

Guineu: Apa, fot el camp, mala bèstia! 

Llop: Grrrrrrr! 

Guineu: Què? T’ho prens amb calma! (gruny) 

2epollet: De debò ets tu la malvada guineu ferotge? 

Guineu: Sí, sóc jo. 

2epollet: Llavors, això vol dir que nosaltres també som guineus? 

Guineu: Eh? 

2epollet: Us n’adoneu? Som els fills de la malvada guineu ferotge ! Som els fills de la malvada guineu ferotge! Som 

les criatures més fortes i dolentes ! 

Guineu: No! Vosaltres sou pollets! 

3e pollet: Els pollets ens els mengem, els devorem ! 

Guineu: Vosaltres sou pollets ! m’heu de tenir por! 

1er pollet: No, tu ets la nostra mare. Mai no tindrem por de tu. 

Guineu: Prou! Ja n’estic farta! No us vull tornar a veure! 

 

PER APROFONDIR 
 

 

 

 
En aquest fragment, com d’altra banda en totla història de La malvada guineu 

ferotge, els tres pollets li diuen mama a la guineu . I això, fins i tot després 

d’haver  retrobat la seva mare biològica, la molt enèrgica gallina. Així doncs, es 

troben amb dues mares que comparteixen la seva educació. La guineu, per 

conservar el seu dret de visita, fins i tot col·labora en la lluita de les gallines 

contra els seus congèneres! En resum, la pel·lícula repassa gairebé totes les 

formes de família: 
 

• la família tradicional : Pauline i els seus pares, la família en la que el pare es disfressa de Pare Noel  
 

• la família monoparental : les gallines amb els seus pollets, el cap dels gossos de la gossera amb la seva filla. 
 

• la família d’adopció: la guineu i els seus tres pollets ; 
 

• la família divorciada/recomposta : el dret de visita de la guineu als pollets ; 
 

• la família homoparental : els tres pollets i les seves dues mames. 
 

Després d’haver presentat aquests diferents tipus de famílies, podem demanar als alumnes que identifiquin, en 

grups reduïts i de forma oral, les referències que es fan d’elles a la pel·lícula. Segons el context a la classe, se’ls 

podrà convidar a presentar per escrit la seva família. 



18 Dossier pedagògic. La malvada guineu ferotge. BRAM 2019 

 

 

 

III. ZOOM SOBRE… 
 

 
A) ELS MECANISMES CÒMICS A LA PEL·LÍCULA 

 
Mira’t bé aquestes imatges, després els extractes de la pel·lícula i respon a les preguntes! 

 

 

• Quina impressió et fa aquesta imatge? 
 

• Com és la música? 
 

• La trobes divertida? 

• Quina impressió et fa aquesta imatge? 
 
 

 
 

 

 
• A partir de la 2a imatge,què escoltes fora d’escena*? 

 
• Què passa a continuació? 

 
• Ho trobes divertit? 
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• Quina fila fan els d’aquesta imatge? 
 

• Què diuen els personatges de la imatge? 
 

• Ho trobes divertit? 
 

 
 
 
 

 

 
• Qui aspecte fan els personatges a la 1ª imatge? 

 
• Quin aspecte fan els personatges a la 2ªimatge? 

 
• Com és la música de la 3ª imatge? 

 
• Ho trobes divertit? 

 

 
 

 

  
• Quin aspecte fa la gallina en aquesta imatge? 

 
• Què hi veus als costats? 

 
• Com és la llum? 

 
• Ho trobes divertit? 

• Quina fila fa la guineu en aquesta imatge? 
 

• Com és la llum? 

 
 

 

 
Observació: Abans de fer aquestes activitats podeu consultar webs de vocabulari cinematogràfic, per exemple 

https://vocabularidecinema.wordpress.com/ o https://ca.wikipedia.org/wiki/Vocabulari_cinematogr%C3%A0fic 
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Pla 0:15:56: Al principi del pla, tenim la impressió que una enorme bèstia amb uns grans ulls grocs domina al porc, a 

l'ànec i al conill. L’escena sembla inquietant, sobretot amb la música fantasmal. No obstant això, quan la llanterna 

torna a funcionar, ens trobem amb una situació còmica: el monstre esperat és en realitat un petit tasier enfilat en una 

branca d’un arbre. 

Plans a partir de 0:54:07:Un primer pla afegit presenta la situació: el conill ha pujat sobre la teulada per treure la 

neu. L’ànec l’espera a baix per recollir-la i el porc intenta dissuadir-los. En el següent pla, Convenç al conill de 

baixar de la teulada. Se sent que parla fora del camp de visió, que l’esperen a que salti sobre els braços dels 

seus companys. Però el porc veu com una pala li cau a sobre el cap, després la neu de la teulada i finalment, el 

conill l’aixafa al saltar. La repetició crea així l’efecte còmic. 

Plan  0:44:22: En aquest pla, els tres pollets i Michel mira tot feliç. Es mostren submisos, semblen més petits i 

bufons. Per tant són els que diuen, i lluny de ser-ho, ells no volen res més que devorar a Michel, que tot ell està 

entusiasmat amb aquesta idea. Aquí és l’absurd d’aquesta escena , mostrant els pollets contents amb la idea de 

menjar-se’n un altre el que crea l’efecte còmic. 

Plans a partir de 0:09:08: En la primera part del primer pla del primer pla, els tres còmplices , que fins llavors 

perseguits pel llop, tenen un aire alleujat, però a la segona imatge del pla, la seva expressió canvia tot de cop i 

volta, deixant pas al xoc, o al menys de sorpresa. El pla següent, amb la seva música angoixant, ens dóna la raó: 

ells han aterrat dins la camioneta d’un carnisser, provocant un nou gir a la història. 

Plans a partir de 0:42:49: En el primer pla, la gallina sembla extremadament amenaçant. Amagada en l’ombra , afila 

una destral, que es descobreix quan ella té  llum. Al seus costats hi ha d’altres armes,una guineu de peluix que ha 

servit  d’objectiu i un trofeu que mostrava una gallina matant una guineu. Al segon pla, que serveix de contracamp, la 

guineu, disfressat de gallina sembla al contrari, bastant espantat. Fins i tot, ho sembla bé amb la llum. Aquí, és de 

nou el contrast qui crea l’efecte còmic. 

Es podrà eventualment demanar als alumnes més petits que dibuixin l’escena que els ha fet riure més, i als més 

grans que la representin oralment. 
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B) RESUM DE LA PEL·LÍCULA PER SEQÜÈNCIES. 
 

N° MINUTATGE DESCRIPCIÓ DE LA SÉQÜÈNCIA 

1 00:00:00 Crèdits del començament i presentació.:La guineu presenta la pel·lícula com una espècie 
de teatre.  

Els animals no estan preparats per sortir. La guineu anuncia  Un bebè per lliurar. 
   

2 00:02:26 Pauline cau del cel: El porc fa de jardiner i els seus no importa què fan. La cigonya baixa 
d’un arbre amb un bebè, és Pauline. Els tres amics el porten a Avinyó. 

   

3 00:07:10 La gran aventura : El llop intenta devorar al porc i als seus amics. Pugen a la camioneta d’un 
carnicer. Intenten conduir-la però la fan caure en un estanc. Dins al bosc, troben un tarsier 
que , al començament, els va espantar. 

   
   

4 00:16:24 Els dos paquets: Els tres amics decideixen enviar a Pauline i al tarsier per correu. Però 
s’equivoquen amb els paquets. Ells es retroben, a l’avió, amb la Pauline. Salten i aterrissen a 
Avinyó. 

   
   

5 00:23:47 Retorn a la granja : Le porc es vol venjar de la cigonya. La guineu presenta La malvada guineu 

ferotge. 

   

6 00:25:54 Una guineu que no fa por a ningú:La guineu s’aixeca i intenta menjar una gallina de la 
granja. La gallina el colpeja. El llop li aconsella robar els ous per menjar-se els pollets. La 
guineu en roba i incuba els tres ous. 

   
   

7 00:30:21 Els tres pollets: Els tres pollets pensen que la guineu és la seva mare. La guineu juga amb 
ells en el bosc, però ha de marxar perquè el llop se’ls vol menjar. 

   

8 00:42:08 La vida a la granja:La guineu va a viure a la granja amb els tres pollets. Els pollets es pensen 
que són guineus i tornen al bosc. El llop els atrapa, però és batut per les gallines. 

     La guineu s’ocupa dels pollets amb la gallina. 
   

9 00:51:25 Arriba Nadal: La guineu presenta Fa falta salvar el Nadal amb Michel. L’ànec i el conilll van fer 
coses sense sentit i es creuen que van matar al pare Noël. Decideixen  que el volen 
reemplaçar i el porc els segueix. 

   

10 01:00:39 El pare Noël i el seu porc: Els tres amics estan tancats a la gossera. Els gossos se’ls volen 
menjar, però la filla d’un dels gossos es pensa que l’ànec és el veritable pare Noël. Ells fugen 
recuperant els regals i els reparteixen.  

   
   

11 01:10:02 El veritable pare Noël: El porc, el conill i l’ànec salven al veritable pare Noël . Ell els torna a 
la granja. Tots tenen regals l’endemà, fins i tot el gos. 

   

12 01:14:15 Crèdits finals: La guineu i els altres animals donen les gràcies al públic. Una granota neteja 
l’escenari i canta jazz.  
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C) SITOGRAFIA 
 

Sobre la pel·lícula 

http://salles.studiocanal.fr/PEL·LÍCULAS/LE_GRAND_MECHANT_GUINEU/PRESSE/LE_GRAND_MECHANT_GUINEU_DP.pdf 
 

Sobre el realitzador  Benjamin Renner 

http://reineke.canalblog.com/ 
 

Dossiers pedagògics 

http://www.bois-colombes.com/animART/Docpeda-Guineu.pdf 

https://fr.calameo.com/read/003904885a1fece92bc94 

https://www.atmospheres53.org/wp-content/uploads/2018/06/Le-grand-m%C3%A9chant-Guineu.pdf 


