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Sinopsi
La divertida nena que vol jugar a
cavallers a Randes i Dragó, la bonica
amistat entre una princesa i una
dragona a La caça del dragó, les
boniques estrelles a La nena i la nit,
les ganes de ser lliure de l’animaló
fantàstic a La unicorn i la lluita per
l’alliberació de la tirania a El vent
entre les canyes, conformen un
programa de curtmetratges que és un
meravellós cant a la llibertat.
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Què treballem?
Perspect
iva de gè
nere:
protagon
istes no n
ormative
s
El

vent entre
les canyes
sobre cinc
recull cinc
heroïnes n
històries
arrades pe
cinema, un
r la Xibeca
animaló qu
del
e ens interp
«Per què le
e
s nenes n
o poden ju l·la sovint.
es pregun
gar a cava
ta la Xibec
llers?»
a, després
Randes i D
del curtme
ragó. És un
tr
atge
a pregunta
resposta:
de fàcil
les nenes
hauri
volguessin
, però sovin en de poder jugar a
l que
t els conte
i les pel·líc
s, les llege
ules posen
n
d
només als
es
en el rol d
nois i als h
e cavallers
omes
protagonis
Aquests c
tes i herois
urts propo
.
sen uns ro
dels ester
ls
que se sur
eotips i de
ten
ls
rols que tr
s’assignen
adicionalm
als person
ent
atges fem
encarnats
enins, bé s
per nens i
iguin
nenes com
fantàstics
pe
o animalon
s. Així, es re r personatges
certs tipus
plantegen
d’esqueme
s narratius
constantm
que trobe
ent en les
m
històries i
com a con
que funcio
figuradors
nen
d’imaginari
s.
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Narracio
ns curtes
:
curtmetr
atges co
m

co

ntes
Els curtme
tratges, co
m els d’El
poden ser
vent entre
de molts t
les canye
ip
gènere cin
us: de ficc
s,
ió o docum
ematogrà
fic
entals, de
fantasia, e
l
tc. Tenen e de la comèdia, trag
èdia, terro
l mateix ve
els llargm
r,
n
etratges,
però són d tall de gèneres que
de trenta
e curta du
minuts. En
rad
aquest ca
trama ún
s, són anim a, menys
ica i senz
illa, a
acions de
conflicte a
resoldre. U mb pocs personatg
es i un sol
na caracte
dels conte
rística hab
s és que s
it
o
ual també
len aporta
I com en a
r algun ap
lgu
renentatg
incorpore ns contes, alguns c
e.
urtmetra
n la figura
tges
del narrad
encarrega
or. És el p
t d’explica
ersonatge
r la històri
històries v
a, i en aqu
an sent in
e
s
t cas, les
t
roduïdes i
narrador e
comentad
xtradiegè
es per un
tic, la Xibe
funció d’e
ca
stablir un
fil narratiu del cinema. Té la
històries;
extern a le
presentar
s diferent
la temàtic
extreure a
s
a de cada
lgun tipus
c
u
de conclu
rtmetratg
ei
sió.
53

Introducció
a l’ètica:
el concept
e de llibert
at

Els cinc curt
s d’El vent e
ntre les
canyes s’en
globen dins
d’una temàti
la llibertat.
ca:
Ca d a u n , p e
rò, n’accentu
un sentit dif
a
erent. De la
llibertat en
sentit individ
ual fins al se
ntit col·lecti
d’una comu
u
nitat afecta
d
a
per una
tirania, tots
plantegen u
na reflexió:
les persone
s, quan ens
mirem les u
a les altres,
nes
ens autorec
oneixem; en
veiem, ente
s
nem i sentim
de manera
semblant. É
s per això q
ue podem fe
un exercici
r
d’abstracció
i sortir de
nosaltres, g
enerar emp
atia amb els
les altres i v
i
iure millor,
un missatg
que reforce
e
n les cinc h
istòries.

Sabies que...?
La mitologia grega, el conjunt de mites i llegendes i
relats d’una comunitat, en aquest cas de Grècia, és l’origen
de l’aparició de la figura de l’heroïna, tot i que la majoria de
personatges femenins prenen un rol secundari en les gestes
heroiques o actes heroics. Un exemple d’heroïna mitològica
grega és Atalanta.

64

Abans de veure la pel·lícula...
20 minuts

30 minuts

Les heroïnes
al cinema

dora
La veu narra
s:
ors i narradore
Fem de narrad
línia. La
ls alumnes en
e
ts
to
m
se
o
p
que
dis
li diu a la orella
ta
un
p
la
e
d
a
n
perso
ada...» i
i havia una veg
té al costat: «h
ersona
cosa breu. La p
a
un
g
al
ix
e
g
e
af
ix a la
repetir el mate
següent ha de
més,
sa
ir-hi alguna co
següent i afeg
l’a
a ltra
al. Qui estigui
i així fins al fin
ue li ha
en veu alta el q
ir
d
e
d
a
h
ta
pun
a està
em si la històri
arribat i observ
a.
sencera i intact

La pel·lícula que
veurem té div
erses
protagonistes
femenines. Fe
r una
llista conjunta
ment de les pe
l·lícules,
contes o histò
ries que coneix
em
amb protagon
istes heroïnes.
Com
són aquests p
ersonatges? C
om
estan caracte
ritzats? (vestim
enta,
aspecte físic, q
ualitats, valors
,
maneres d’ente
ndre el món, et
c.)
Les seves apti
tuds són difere
n
ts
dels personat
ges masculins
que
coneixeu?
XX Dibuixar la
que sigui la vo
stra
preferida, que
pot ser d’un co
nte,
una pel·lícula o
una sèrie de di
buixos
animats, i expo
sar-les a l’aula.
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7

ar tota la
mplicat record
de
XX Ha sigut co
pl
agineu ex icar
informació? Im
conte!
memòria tot un
i els llibres
n les pel·lícules
Què
XX Us agrade
veu narradora?
que tenen una
? Si
ia
a veu a la històr
aporta aquest
ura,
fig
a
què és aquest
a la
no queda clar
ad
on
tar un cop visi
, on
es pot comen
es
ny
nt entre les ca
ma
pel·lícula El ve
ne
ci
l
de la Xibeca de
el personatge
a funció.
realitza aquest

20 minuts

Música per s
er
més lliures
En un dels curt
s que veurem
el rei prohibeix
música i deixa
la
a la comunitat
òrfena d’aque
art, fins que un
sta
dels personat
ges s’enfronta
aquesta llei, que
a
considera inju
sta. La música
pot ser un can
al d’alliberació
, en aquest ca
col·lectiva, i que
s
ens aporta felic
itat i ens
connecta amb
emocions pro
fundes.
XX

Us imagineu un
a prohibició co
m aquesta,
com ens afecta
ria com a soci
etat? Per què
important que
és
existeixi la mús
ica, per a vosa
ltres?
XX Pensar de
manera conjun
ta una llista de
reproducció qu
e inclogui dive
rsos estils mus
i gèneres, de di
icals
ferents països
i ritmes, i posa
a dibuixar i a pi
r-se
ntar lliuremen
t el què ens in
la llista creada
spiri
. Es tracta de co
nnectar amb le
emocions i l’est
s
at d’ànim que
generi l’ambien
sense jutjar el
t,
resultat ni el qu
e pintin la rest
companys i co
a de
mpanyes.
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8

Després de veure
la pel·lícula...
1 hora

15 minuts

La caracterització
d’un personatge
Fer una anàlisi breu de les caract
eritzacions de la princesa i el seu
germà al
curtmetratge La caça del Dragó.
Recordem quins objectes apareix
en a l’habitació
de la princesa? I al saló del castell
? (la princesa té un llibre, un cor
,
una
nina i una
corona amb les puntes roses i els
germans tenen una espasa, una
llança, corones
de rei i un mirall). Quines diferèn
cies hi veieu? Per què creieu que
porten corones
diferents?
XX La princesa volia jugar amb
els seus germans a caçar el dra
c, però els seus germans
no la deixen, fet que la fa frustrar
perquè a ella li venia molt de gus
t. Us heu trobat en
alguna situació semblant al pat
i de l’escola, les nenes, de voler
juga
r a alguna cosa i
que pel fet de ser nenes no us
han deixat? Si és el cas, us sem
bla
just
? Què heu fet
per intentar solucionar-ho? Què
en pensen la resta de companys?

L’estructura
narrativa
iva
structura narrat
l’e
a
er
na
ui
q
Recordem
i Dragó i La
tges de Randes
ra
et
m
rt
cu
s
el
d
re de la
ns podem vald
(e
gó
ra
D
el
d
glossari,
caça
a narrativa del
ur
ct
ru
st
’e
d
ó
definici
asse en
er). Dividim la cl
al final del dossi
i a cada
curtmetratges
m
co
s
up
gr
s
cun
tant
er mural. Cadas
ap
p
un
em
on
d
senti
grup li
cena que repre
es
a
un
r
xa
ui
ib
d
haurà de
enllaç del
t, el nus i el des
en
am
ej
nt
la
p
el
signat.
curtmetratge as

79

30 minuts

El termòmetre
era zona es dirà: “Hi estic d’acord”;
Dividim la classe en tres zones. La prim
ho
ic d’acord” i la tercera serà la de “No
una altra es dirà la zona de “No hi est
tinc clar”.
.
t, es llençaran una sèrie de preguntes
A continuació, tothom dret i barreja
tres
les
de
una
s’haurà de posicionar en
Després de cada pregunta, cadascú
guntarà als nens i nenes el perquè
zones assenyalades. Tot seguit es pre
d’aquella tria.
Preguntes:
a al seu
el rei agafa la unicorn del bosc i la port
XX En el curtmetratge de La unicorn
?
als del bosc per portar-los a casa
castell. Creieu que està bé agafar anim
d’un niu)?
del bosc si estan ferits (o han caigut
XX Creieu que està bé agafar animals
En aquest cas, què hauríem de fer?
del
des i Dragó és lliure al començament
XX Creieu que la protagonista de Ran
?
ues
les seves dues amig
curtmetratge, quan està jugant amb
ller?
agonista quan pot disfressar-se de cava
XX Creieu que és lliure la mateixa prot
s, jugant al que juguen?
XX I les dues amigues, que són lliure
ïnes.
en protagonitzar tant herois com hero
XX Les històries d’aventures les pod
t entre les canyes va quedar sord i mut
XX El fill del rei del curtmetratge El ven
«tot
per a lluitar perquè, com diu el seu pare
després de la guerra. Ara el preparen
que el nen és lliure de fer el que vol?
futur rei ha de saber batre’s». Creieu
a la lluita?
aquest rei l’entrenaria igualment per
XX Creieu que si hagués sigut una filla,
imposició.
gó muda de caràcter per superar una
XX La protagonista de Randes i Dra
És valenta la seva decisió?
ies
a mi, és a dir, prendre les meves pròp
XX Sentir-se lliure és important per
decisions.
germana
La caça del Dragó permeten a la seva
XX Els germans de la protagonista de
ser lliure.

Sabies que...?

8
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En el cas dels curtmetratges Randes i Dragó, La caça
del Drac i El vent entre les canyes es defensa un sentit
positiu de llibertat. Es defensa l’autorealització i la llibertat
per a controlar i determinar les pròpies accions en funció de la
voluntat. Si bé la coacció de la llibertat en el cas d’El vent entre
les canyes és física, ja que la prohibició del rei es manté a partir
de l’exercici de la força física dels guàrdies del país, en el cas
de Randes i Dragó i La caça del Drac allò que impedeix a les
protagonistes de ser lliures és una imposició mental o
cultural. Les protagonistes no se senten lliures per a
poder ser qui volen.

20 minuts

ertat
Dibuixar la llib

dibuix sobre
mnat de fer un
lu
l’a
a
ar
os
op
ú (què
Pr
rtat per a cadasc
be
lli
la
ca
ifi
gn
què si
poden
mporta, etc.). Es
permet, què co
etratges que
iració els curtm
sp
in
d’
ar
os
op
pr
tar-los.
s a l’aula i comen
-lo
ar
nj
Pe
.
st
vi
hem

9
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Glossari
Veu narradora
És la veu que expl
ica i relata
successos, històrie
s o anècdotes.

Arquetip
Imatges primitives el co
njunt de les quals
constitueix un fons comú
a tota la humanitat i
que dóna origen als co
ntes, llegendes o mites
col·lectius. Els arquetip
s de la masculinitat i la
feminitat són rígids i atr
ibueixen rols de gènere
molt marcats, on ells só
n valents, forts i aventu
rers i
elles, el contrari: dèbils,
passives i emocionals.

Intradiegètica: Pe
rsonatge dins
de la història que
actua, jutja i
té opinions sobre
els fets i els
personatges que hi
apareixen.

Estructura narrativa
t
La forma que s’adopta majoritàriamen
es
fets
al cinema per explicar uns
caracteritza per l’evolució lineal
dels esdeveniments: s’inicia amb
el plantejament d’un conflicte, es
desenvolupa i es finalitza. Hi ha
tres fases molt ben definides que
ó:
estructuren aquest tipus de narraci

Extradiegètica: Pe
rsona o narrador
extern que es trob
a (en la majoria
dels casos) fora de
la història.
La
ema
Xibeca del cin
arradora
n
u
ve
té el paper de
de les
erquè està fora
p
a
ic
èt
g
ie
ad
exió
extr
fomenta la refl
en
e
u
q
i
t
to
,
històries
uns curts,
ris. A dins d’alg
amb comenta
emples
odem trobar ex
p
é
b
m
ta
,
ra
o
alh
en primera
de narracions
persona.

Els
personatges
femenins dels curts
qüestionen els arquetips de la
s
feminitat, ja que són transgressor
sol
que
del
t
ren
al comportar-se dife
esperar-se d’elles, com la nena que
o
vol ser cavaller del primer curt
on.
seg
del
la dragona

La
pel·lícula seguei
x aquesta
estructura dins
de cada curtmet
ratge, que
funcionen de man
era individual pe
rò també com
a conjunt com un
a reflexió sobre
la
llibertat i el
trencament dels
estereotips de gè
nere.
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Plantejament: obertura que
introdueix el conflicte principal.
i
Nus: aprofundiment dels conflictes
el seu desenvolupament.
Desenllaç: confrontació decisiva
que porta a la resolució final de
totes les situacions produïdes.

Què hem
après?

en i
bé existeix
m
a
t
s
e
ïn
les,
o
s her
les pantal
a
t
VVQue le
a
it
s
r
a dive
·lectiu.
amplien l
ginari col
a
m
’i
l
t
n
amplia
s
s històrie
e
l
a
i
s
e
t
ols de
als con
amb els r
VVTambé
r
a
c
n
e
r
t
és a
e
om nena,
c
és possibl
n
e
n
s
t
e
nt si
lment
gènere ta
tradiciona
s
e
m
r
o
n
les
dir, aquel
es.
limitador
i
s
e
d
a
n
assig
tres
r pels nos
a
it
u
l
l
t
n
orta
que creiem
s
e
s
VVÉs imp
u
a
c
s
er le
somnis i p
valuoses.
e la
el valor d
d
ia
c
n
iè
c
ual.
e cons
a i individ
VVPrendr
iv
t
c
e
·l
l
o
c
llibertat,

Per avaluar què hem ap
rès podem jugar
a ser crítics i crítiques
de cine. Coneixeu
aquesta professió? Expli
quem que
són persones que mire
n moltíssimes
pel·lícules i coneixen mo
lt bé la història
del cinema. Es dedique
n a valorar cada
pel·lícula i a explicar (pe
r escrit, o a
la ràdio o a diferents mi
tjans) la seva
interpretació i valoració
del film: què té
de bo, què li falla, què en
s vol dir, etc.
Demanem als infants qu
e cadascú,
aixecant la mà, ens expli
qui allò que
remarcaria de la pel·lícu
la i el que
considera que ha après.
Ho anirem
apuntant en un paper o
mural, que
quedarà penjat a l’aula.
Es poden veure
més pel·lícules i dedicar
un Racó del
cinema on hi hagi totes
aquestes
crítiques conjuntes de
les pel·lícules que
hem vist.
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