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Sinopsi
Un misteriós gàngster fereix
l’Àlex, un inspector de policia que
l’està perseguint. Immobilitzat a
l’hospital, Àlex hi fa amistat amb
Léo, un noi d’onze anys afectat per
una greu malaltia. Estirat en el seu
llit, Léo descobreix que té un poder
extraordinari: pot sortir del seu cos
i, com un fantasma, invisible per
tothom, pot alçar el vol i travessar
els murs.
Gràcies a aquest poder i amb
l’ajuda de la Marie, una intrèpida
periodista, l’Àlex podrà enfrontarse al gàngster, que està amenaçant
la ciutat amb un virus informàtic
fulminant.
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Què treballem?
L’animaci
ó

en dues d
imension
s

Phantom B
oy ens pre
senta un u
esdevé un
nivers urb
personatg
à, on la ciu
e més, am
la vida diü
tat
b el seu co
rna i amab
ntrast entr
le, i la vida
amenaçad
e
n
o
c
ora i plena
turna, peri
d’escenes
llosa,
enigmàtiq
ues.
Els person
atges són
de traços
naïf, es mo
definits i a
uen com ti
specte
telles a tra
repleta d’e
vés d’aque
dificis que
sta ciutat
s’a
majestuos
es i impera lcen com peces geo
mètriques
n
ts. L’anima
està feta a
ció dels pe
mà sobre
rs
paper i els
pel·lícula v
decorats d onatges
an ser dib
e la
uixats amb
de fotogra
llap
fies de la c
iutat de No is de cera a partir
aquests dib
va York. Po
uixos van s
steriormen
er recomp
edifici o m
t,
ostos mov
odificant-n
ent un
e l’angle i re
La il·lumin
tocats am
ació i l’ús
b ordinado
del color m
contrapos
r.
ostren una
ició entre
c
la
lara
vida del pro
en què hab
tagonista
itualment
durant el d
és a l’hosp
el cos d’en
ia,
it
a
l, i durant la
Léo pren d
ues forme
nit, També
carn i osso
s
: la de nen
s, i la de ne
malalt, de
n invisible
i superhero
i.
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Els recurso
s narratius
associats a
l gènere: e
l cinema
policíac i le
s pel·lícule
s de
superherois
A la pel·lícula
hi conviuen
dos gèneres
cinematogrà
fics: el cinem
a policíac i e
fantàstic de
l cinema
superherois
,
així que la pe
conté eleme
l·lícula
nts i recurso
s narratius c
d’ambdós gè
aracterístics
neres. Aquest
s gèneres co
entre ells el
m
fet que norm
alment transc parteixen
en entorns u
orren
rbans on la n
it es convert
moment ide
eix en el
al per al crim
. Del fons i d
de la ciutat,
e les ombres
els gàngsters
, les bandes
i els malvats
criminals
amenacen la
calma apare
ofereix l’urbs
nt que
dorment. El
tema princip
lluita entre e
al és la
l bé i el mal,
entre el crim
l’ordre i la just
i el caos,
ícia, que se s
ol superar ja
intel·ligència
sigui amb
i astúcia o am
b superpode
rs.
En aquest ca
s, el protago
nista lliura un
interna i una
a lluita
lluita externa
i venç ambd
esdevenint u
ues,
n heroi.

53

La banda
sonora

64

La banda
sonora és
un mitjà m
emotivita
é
t i que do
ta de sign s que ens transme
t
ificat la his
tòria.
La música
de l’obert
ura de la p
embolcall
el·lícula é
ant. Es tr
s un
acta d’un
i baixades
a
s
imfonia am a música
en què els
b pujades
tocs del x
co n t r a p u n
ilòfon apo
t de fanta
r
t
s
e
ia i lleuge
d e co r d a .
resa als in n un
Aquesta m
strument
elodia es
del film i e
s
repeteix a
n s a co m p
l llarg
a nya e n a
suspens
lg
i d’acció.
unes esce
nes de
La banda
sonora no
només es
música, s
t à co m p o
inó que ta
sta per la
mbé en fo
veus. Alt
r
men part
res sons
e
q
ls sons i le
u
e
film són e
conviuen
s
ls sorolls
amb la mú
d
e la ciutat
sica del
del cotxe
: els clàxo
s, els lladr
ns i el trà
ucs del qu
cos del Lé
nsit
isso Rufu
o fregant
s o el so d
l’aire quan
e s c o nve r
e
l
vola, on la
teix en un
música
co r d e n e
fragilitat i
ns que ac
lleugeres
centuen la
a del seu
cos eteri
i fantasm
al.

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

Herois, hero
ïnes i cinema
policíac

Com són habit
ualment els pe
rsonatges que
cinema d’aven
protagonitzen
tures? I els de
el
les pel·lícules
atributs tenen
p
o
licíaques? Qui
? Valentia, cap
ns
acitat d’acció,
una aventura,
ganes d’empre
ganes d’ajudar
n
d
re
al
s demés, etc. Es
si són nois o n
oies els i les q
p
o
t
fe
r
l’i
n
cí
s
en
ue coneixen.
XX Preguntar
noms d’herois
que coneguin,
noms d’heroïn
i després preg
es. Fer eviden
untar
t la diferència.
es pot asseny
Si no hi ha dife
alar que uns
rència,
i altres poden
els mateixos at
compartir exac
ributs. La pel·líc
ta
ment
ula que veurem
n’és un exempl
XX Preguntar
e.
on solen pass
ar les aventure
acaben aquest
s
po
lic
ía
ques i com
es pel·lícules.
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Després de veure
la pel·lícula...

10 minuts

iu
El pla subject
as
Analitzar alguns

jectiu.

sual: el pla sub

uatge audiovi
pectes del lleng

smaia. Com es
es mareja i es de
o
Lé
el
a,
ul
íc
l·l
ència de la pe
el personatge?
XX En una seqü
nsació que sent
se
la
ta
en
t a l’hospital.
es
pr
re
rit i és trasllada
fe
tà
es
x
le
l’À
llitera?
l·lícula,
i estirat en una
qüència de la pe
rit
se
fe
a
tr
tà
al
es
a
ia
un
lic
el po
XX En
visualment que
el pla
Com es mostra
que han utilitzat
eu
ei
cr
è
qu
r
us de pla? Pe
e?
orta aquest tip
sari) i no un altr
XX Què ens ap
te definit al glos
ep
nc
co
(*
u
ti
subjec
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15 minuts

Juguem a
ser invisibles

El Léo descobreix
que té un poder ex
traordinari: pot
sortir del seu cos
i, com un fantasm
a, invisible per
tothom, pot alçar
el vol i travessar el
s murs.
Imagineu que, com
el Léo, teniu el pode
r de ser
invisibles, però no
més per un sol di
a. Què faríeu?
Quines accions po
dríeu fer que no po
deu fer
normalment? Seria
una avantatge o un
inconvenient?
Proposem que cada
scú escrigui una br
eu redacció
sobre com seria un
dia sent invisible pe
r a la resta de
les persones. En ac
abat, posar en com
ú els resultats.
45 minuts

L’atmosfera de la ciutat
nts de la pel·lícula i descriure com
Identificar els escenaris més importa
rs hi predominen? Quines emocions
són les seves atmosferes. Quins colo
transmeten?
iutat accentuant-ne les mides i les
Proposem dibuixar el nostre poble/c
és un parell de colors en totes les
formes. Podem pintar fent servir nom
vir només tons de blau i de groc,
seves tonalitats, per exemple: fent ser
ten? Quines diferències hi ha entre
o de verd i morat. Què ens transme
utilitzats?
aquests dibuixos segons els colors

97

1 hora
1 hora

Mira com sona!

ada?
I el Cara Trenc

Les pel·lícules, tene
n una dimensió visu
al i una
auditiva. El la dimen
sió sonora d’una pe
l·lícula hi ha
les veus, les músiq
ues, i també els ef
ectes sonors.
Aquests, sovint no
s’obtenen a partir
de
l’enregistrament di
recte sinó que esta
n creats a
posteriori. De la pe
rsona que s’encar
re
ga d’aquesta
creació se’n diu: fo
ley artist. (*concep
te definit al
glossari)

sgraciada
em a saber la de
rib
ar
ible
no
ai
m
a
ul
ventar una poss
in
A la pel·líc
em
os
op
Pr
.
Trencada
la seva
història del Cara
uè del seu odi i
rq
pe
el
r
be
sa
r
format
història per pode
tots els relats en
ú
m
co
en
r
sa
po
maldat. Després
etc.
obra de teatre,
en
t,
escrit, parla

Proposem provar
de fer de foleys: Pe
r grups de tres
o quatre persones
pensem en una situ
ació, com per
exemple:
XX
XX
XX
XX

Una tempesta de
pluja i vent
Una llar de foc
Una fàbrica per di
ns
Cuinant una truita
de patates

Cada grup ha de re
crear el so que farie
n aquestes
situacions. Es pot
fer ús de la veu, pe
rò només
per fer sons, sens
e usar el llenguatg
e de forma
comprensible, és
a dir, sense parlar.
També podem
fer servir materials:
objectes quotidians
o que
puguem trobar a l’a
ula.
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La resta de grups
han de tancar els
ulls i endevinar
quina situació s’est
à representant a tr
avés del so.
També es poden en
registrar les pece
s sonores i
posteriorment rela
cionar-les amb im
atges.

Glossari

Foley artist
Els o les foley artists só
n persones que aplique
n la
tècnica de l’efecte de sa
la o foley. És una tècnica
que s’utilitza en cinema
per a recrear sons i soro
lls
de les accions i objecte
s de les pel·lícules que
no
són gravats en l’escena,
sinó en la postproducc
ió.
Poden ser passes de la
gent pel carrer, un vidre
trencat o portes que s’o
bren i tanquen, etc. El
mot
Foley prové de Jack Do
novan Foley, pioner en
la
creació d’aquests sons
.

En
una pel·lícula
d’animació com
Phantom Boy tots els
sons són creats en postproducció ja que no hi
ha enregistrament
directe.

Animació
Tècnica que perm
et dotar de movim
ent
dibuixos o objectes
inanimats
mitjançant la pres
a fotograma a
fotograma de cada
scuna de les fases
de descomposició
del moviment.

Pla subjectiu
continuïtat.
Unitat espacial-temporal filmada en
de vista d’un
Aquest mostra l’acció des del punt
de vista
personatge integrat en l’acció (punt
el món
intern). Ajuda a entrar i emfatitzar amb
creat en la ficció.

Phantom
·lícula feta
Boy és una pel
onat
on se’ls hi ha d
amb dibuixos
sional,
en
un espai bidim
moviment en
.
és a dir, en 2D
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En la
tom Boy
pel·lícula Phan
s d’en
plans subjectiu
s
el
en
d
n
u
ab
i
h
pell.
osar en la seva
p
em
d
o
p
s
en
Léo i

Què hem
après?

text
en un con
ió
c
c
’a
l
rs,
r
seus colo
VV Situa
s
l
e
,
t
a
t
iu
físic: la c
s, etc.
dimension
s
de com en
a
e
id
a
n
u
stre
m fet
els del no
i
VV Ens he
s
e
r
t
l
a
s
no
ia.
sentiríem
de malalt
s
a
c
n
e
t
voltan
li
és essencia
a
r
o
n
o
s
da
tre
VV La ban
ia del nos
c
n
iè
r
e
p
x
marca l’e
visionat.
rça
iva i la fo
it
s
o
p
a
d
a
la
VV La mir
claus per
n
ó
s
t
a
t
n
u
de vol
personal.
superació

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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