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El pequeño salvaje 
(L’enfant sauvage) 
François Truffaut
França, 1979

El film s’inspira en la història real d’un nen, 
aparentment d’uns dotze anys, localitzat el 
1798 en un bosc del departament francès de 
l’Aveyron. De la seva incapacitat per parlar o 
comprendre res es va deduir que havia crescut 
com un salvatge, aïllat de la civilització. El 
metge Jean Itard el va adoptar, es va dedicar 
a la seva educació i va escriure la biografia 
del nen, a qui van anomenar Víctor. En aquest 
procés de socialització i aprenentatge, assolit 
només parcialment, apareixen contraposades 
les idees de la llibertat i la ingenuïtat humana, 
vinculades a les bondats de la natura, i 
les amenaces i crueltats de la civilització. 
El fragment descriu un dels moments 
d’entusiasme del doctor que, ajudat per la 
seva minyona, es dedica a banyar físicament 
el nen, en una clara analogia a la neteja de la 
seva part salvatge. Descriu també l’entusiasme 
d’Itard quan, davant la constatació que el nen 
els sent sense escoltar-los, expressa el repte 
educatiu que assumeix: ensenyar Víctor a mirar 
i escoltar, eines interpretatives per comprendre 
el món, presents, d’altra banda, en tot projecte 
pedagògic. 

El enigma de Gaspar Hauser 
(Kaspar Kauser - Jeder für sich und Gott 
gegen alle) 
Werner Herzog
RFA, 1974

El 1828 Kaspar Hauser apareix a Nuremberg. 
Du una carta a la mà adreçada a les autoritats 
locals. Segons els exàmens científics el jove 
no era boig ni imbècil, però es va suposar 
que la seva manca de contacte social des 
de la infància havien determinat el migrat 
desenvolupament intel·lectual que mostrava 
en aquell moment. Adoptat per un prohom 
local, amb el temps va arribar a parlar amb 
fluïdesa, a llegir i escriure, a tocar el piano i 
a estudiar filosofia, llatí i ciències. Va poder 
explicar els seus primers anys de vida en una 
cel·la soterrània on només sentia la veu del 
seu carceller. La llegenda deia que era fill 
il·legítim de la casa reial de Baden. Va morir 
assassinat cinc anys després de la seva aparició. 

Per a la societat del seu temps Kaspar va ser 
una atracció de fira alhora que una curiositat 
científica. A partir d’aquest cas històric Werner 
Herzog realitza un film ple de poesia i tendresa 
sobre l’evolució d’una criatura innocent 
com Kaspar en un context social en què la 
ignorància col·lectiva activa els mecanismes de 
la por, el recel i la crueltat davant d’aquells que 
no encaixen en els motlles establerts. Així, la 
suposada ignorància de Kaspar es contraposa 
a la veritable ignorància de la civilització que 
l’acull i a les veritats establertes rígidament per 
la ciència i per les normes socials. El fragment 
reproduït posa de manifest la ingenuïtat del 
personatge quan davant les lliçons dels seus 
mestres ell aporta les pròpies explicacions, 
sorgides de la intuïció i d’una percepció 
espontàniament animista dels elements 
naturals.

If (Si...)
Lindsay Anderson
Gran Bretanya, 1968 

Linsay Anderson, un dels referents del Free 
Cinema britànic, descriu la rebel·lió dels 
estudiants d’un internat masculí d’elit on 
es reprodueixen tots els trets de la societat 
britànica del moment. El classisme, la disciplina, 
els abusos de poder, l’autoritarisme, la violència 
física, els privilegis i la crueltat davant de 
qualsevol oposició a les normes, formen part 
del dia a dia de l’educació del centre. Així, 
aquest microcosmos esdevé una metàfora 
de la confrontació generacional que està 
trasbalsant la societat britànica en el moment 
de la realització del film i amenaçant les seves 
institucions tradicionals, així com s’esdevé 
també a d’altres societats occidentals durant la 
dècada dels seixanta del segle XX. Irreverent 
i descarat, If... remet al caràcter subversiu i 
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llibertari d’una revolució estudiantil seguint 
l’esperit de Zéro en conduite, de Jean Vigo, 
i capgira totalment el significat del poema 
homònim de Ruyard Kipling que tingué gran 
influència com a manual de conducta per a 
moltes generacions d’aquell país. Gradualment, 
els actes subversius i l’enrariment creixent 
de la vida en el centre van adquirint una 
escalada d’accions que culminen en la violència 
desmesurada de la catarsi final a què correspon 
el fragment. 

 

Jonás, que cumplirá los 25 en el año 
2000
(Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000)
Alain Tanner
Suïssa, 1976

A partir d’un guió elaborat conjuntament 
amb John Berger, Alain Tanner fa un retrat del 
desencís generacional d’un grup de persones 
que, passada una dècada del maig del 1968, 
reflexionen sobre les utopies no assolides i 
actuen, cadascú a la seva manera, per intentar 
canviar les coses a escala individual i des del 
reconeixement de les derrotes de les seves 
lluites anteriors. L’ecologia, la producció local, 
un projecte d’escola alternativa, la manca de 
prejudicis, petites infraccions i diferents formes 
de ruptura amb el sistema. Cada personatge 
representa un punt de vista particular enfront 
d’una societat en transició que trontolla per 
causa de la crisi petroliera i per la incorporació 
de les noves onades migratòries. Els uneix 
Jonàs, un nen de sis anys, dipositari de les 
esperances de tots ells en un futur millor. 
Al fragment seleccionat, Marco, que fa de 
professor en un institut, exhibeix els seus 
mètodes poc ortodoxos, que son, alhora, la 
causa de la seva inestabilitat professional, 
servint-se d’una botifarra per parlar de nocions 
relatives a la concepció del temps històric. 

La historia oficial
José Luis Puenzo
Argentina, 1985

En els últims anys de la dictadura militar 
argentina una professora d’història comença a 
preguntar-se per la procedència de la seva filla 
adoptada. Les seves sospites sobre els negocis 
del seu marit amb els militars i l’encontre amb 
una abuela de la plaza de mayo la condueixen 
a enfrontar-se a preguntes que no s’havia 
plantejat i, en paral·lel, a posar en dubte el 
seu paper com a còmplice d’una transmissió 
falsejada i esbiaixada dels fets històrics. Aquest 
film parla de fets concrets relacionats amb la 
història d’Argentina de finals dels setanta i 
principis dels vuitanta del segle XX i planteja 
alhora temes de transcendència universal 
relacionats amb les polítiques de la memòria i 
la necessitat de recordar per arribar a la veritat 
del passat i posicionar-se davant del futur de 
forma compromesa. El fragment seleccionat 
correspon al punt d’inflexió en què la rigidesa 
amb què la professora havia conduït les seves 
lliçons, que transmetien la versió oficial de la 
història, comença a esquerdar-se gràcies a un 
dels seus alumnes, que ja no està disposat a 
creure només en allò que està permès.

Caín
Manuel Iborra
España, 1987

Un jove mestre rural s’enfronta a les dificultats 
i reptes de la seva professió en una escola 
d’un poblet andalús. La seva classe és la dels 
repetidors i poc aplicats del poble, entre el 
quals hi ha Caín, un nen aïllat de tot menys 
dels animals. Amb un to de comèdia, un 
aire surrealista i una mirada crítica sobre la 
realitat de l’educació a l’Espanya rural, el 
film dibuixa una imatge gens heroica de la 
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professió però sí plena de tendresa envers 
l’exercici del magisteri en un context social 
degradat i desemparat. El fragment reproduït 
és representatiu de moltes de les escenes del 
film, que al·ludeixen al divorci total entre els 
aprenentatges programats i els interessos i les 
expectatives de futur dels i les alumnes. Pot 
interpretar-se també com una ironia sobre el 
fracàs històric del sistema educatiu del país 
pel que fa a l’ensenyament de l’anglès com a 
segona llengua.

La piel dura 
(L’argent de poche)
François Truffaut
França, 1976

L’escola de Thiers, una petita població de 
províncies francesa, és l’espai on convergeixen 
nenes i nens de diferent condicions socials la 
història dels quals s’anirà desvetllant durant 
l’estiu de 1976, en especial les d’en Patrick, 
que viu amb el seu pare, amb una discapacitat 
física, i la d’en Julien, fill d’una família en 
situació de risc, amb una mare alcohòlica que 
el maltracta. Al cinema de Truffaut hi tenen una 
presència destacada alguns aspectes de la seva 
pròpia experiència vital, traslladada a diferents 
films mitjançant el seu alter ego, el personatge 
d’Antoine Doinel, interpretat sempre pel 
mateix actor, Jean Pierre Léaud. La seva 
infància va estar determinada pels conflictes 
familiars, el seu comportament rebel i el seu 
pas per diferents centres educatius que no van 
fer més que reafirmar el seu esperit indomable 
que només va expandir-se creativament gràcies 
a la seva passió pel cinema. Les referències a 
la infància desatesa, a l’educació i a les seves 
institucions són freqüents en els seus films des 
dels principis de la seva extensa filmografia. En 
el cas d’aquest film -el títol castellà del qual fa 
referència a la resistència dels infants davant 
les adversitats i en la seva versió original remet 

als diners de butxaca que els infants intenten 
aconseguir per pagar-se una entrada al cinema 
o unes llaminadures- l’escola és l’univers 
que actua com a salvació, amb la seva funció 
transmissora de valors i cultura. Però també és 
objecte de la mirada crítica o acusadora, alhora 
que comprensiva, del cineasta, amb què posa 
de relleu la ineficàcia dels seus mètodes. El 
fragment correspon a un episodi de la classe 
de literatura en què la mestra intenta, sense 
èxit, que els alumnes memoritzin i declamin un 
fragment de l’Avar, de Molière.

El espíritu de la colmena 
Víctor Erice
Espanya, 1973

L’Isabel i l’Ana són dues nenes que viuen 
amb els seus pares en una casa gran, fosca i 
silenciosa d’un poblet de Castella, en plena 
postguerra. El seu pare s’ocupa obsessivament 
de l’estudi i la cria de les abelles. La seva mare 
escriu sense pausa cartes adreçades a un amant 
que mai no contesta ni apareix. En aquest 
univers carregat de misteri, elles viuen en un 
espai paral·lel on l’escola o una ocasional sessió 
de cinema els aporten elements per enriquir el 
seu món imaginari. Víctor Erice manlleva el títol 
del seu film d’una obra de Maurice Maeterlinck 
en què l’autor utilitza aquesta expressió 
per definir l’enigma del comportament de 
les abelles, tan difícil d’entendre per l’ésser 
humà. Amb un domini esplèndid de la poètica 
cinematogràfica el film crea un clima visual 
obert a múltiples interpretacions i lectures. 
Un dels seus fils conductors son el ulls de 
l’Anna, que polaritzen l’atenció, suggereixen 
preguntes, transmeten fascinació, por, 
inquietud o atracció. Ens suggereixen que el 
secret està en la mirada. El fragment correspon 
a la classe d’anatomia on Doña Inés, la mestra, 
condueix les seves rutines educatives, tan 
pobres i rígides com l’esperit d’aquella època. 
El creuament de mirades entre Don José, el 
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ninot articulat que utilitzen com a exemple, 
i l’Anna, és representatiu del procediments 
del director per anar desplegant significats 
relacionats amb del procés de coneixement i 
descoberta dels enigmes del món d’aquesta 
criatura de mirada profunda. 

Adiós, muchachos  
(Au revoir les enfants)
Louis Malle 
França, 1987

Al seu retorn a un internat catòlic, després de 
les vacances de l’hivern de 1943 a la França 
ocupada pels nazis, Julien Quentin, es troba 
amb tres nous alumnes. Un d’ells és Jean 
Bonnet, un noi amb un carisma especial que, 
malgrat els seus inicials problemes d’integració, 
acaba establint amistat amb en Julien. El 
seu lligam es consolida quan Jean li revela a 
Julien la seva identitat jueva i li explica que 
ha arribat al centre gràcies a l’ajuda del pare 
Jean, implicat en oferir asil als nens jueus.  El 
gener de 1944, com a conseqüència de la 
delació d’un dels frares, la Gestapo es presenta 
a l’escola per detenir els jueus amagats i amb 
ells el pare Jean. Basat en l’experiència vital del 
propi director, aquest és un film que enalteix els 
valors de l’amistat, la fidelitat i el compromís, 
posa de relleu les conseqüències que els 
conflictes polítics i la guerra tenen sobre la 
infància i destaca la importància de la memòria 
com a transmissora dels testimonis vitals del 
passat. L’experiència dels alumnes en el centre 
és també una lliçó de vida inoblidable, que 
els parla de la dignitat i el compromís del 
pare Jean com a referència ètica. A l’escena 
seleccionada, la del final del film, els alumnes 
alineats al pati de l’escola observen com 
els seus tres companys i el pare Jean se’n 
van, detinguts per la policia nazi. La veu en 
off, que correspon al punt de vista subjectiu 
del director, informa sobre el destí final dels 
detinguts i ens explica que la presència 
d’aquell record l’acompanyarà tota la seva vida.

La piel dura  (L’argent de poche)
François Truffaut
França, 1976

La insistència de Truffaut sobre la necessitat de 
protegir i atendre les necessitats dels infants 
té un dels seus exponents al final d’aquesta 

pel·lícula, quan el professor Richet, que s’ha 
anat revelant al llarg del film com un educador 
preocupat no només pels aprenentatges dels 
i les alumnes sinó també pel seu benestar 
global, en el seu discurs de fi de curs fa un 
al·legat apassionat sobre la importància d’una 
etapa com la infància en què  s’adquireixen 
les eines per enfrontar-se al futur i a les 
responsabilitats que hauran d’assumir. I afirma 
davant dels nens i les nenes de la seva aula 
que la societat ha de vetllar per respectar els 
seus drets i per a que no els falti l’amor i la 
protecció que necessiten. Al·ludeix als seus 
drets, encara que no tinguin el del vot. Una 
escena memorable que sintetitza bona part de 
les preocupacions que el director va exposar en 
la seva filmografia relacionada amb la infància 
i que significa una defensa apassionada de la 
tasca educativa.

El club de los poetas muertos 
(Dead Poets Society) 
Peter Weir 
EUA, 1989

El film, situat el 1959, relata el trasbals que es 
produeix a l’Acadèmia Welton de Vermont, 
un centre educatiu elitista i tradicional, amb 
l’aparició d’un nou professor de literatura, 
que més endavant se sabrà que havia estat 
alumne del mateix centre. A Welton, l’educació 
té per objectiu preparar els seus alumunes 
per a triomfar en el seu futur professional i 
social segons els criteris de l’èxit individual i 
de la competitivitat. El nou professor, utilitzant 
mètodes poc ortodoxos amplia els horitzons 
intel·lectuals i vitals dels nois i trenca els seus 
esquemes. Els parla de la poesia de Walt 
Whitman, del concepte del carpe diem, de la 
importància de saber reconèixer i perseguir 
els propis desitjos. La seva influència sobre 
els alumnes és edificant i positiva però entra 
en conflicte amb l’ideari del centre i amb 
la ment conservadora de les famílies, que 
pretenen dominar el destí dels seus fills perquè 
mantinguin o ampliïn l’estatus social i econòmic 
familiar. El fragment seleccionat reflecteix el 
tractament que el film atorga a la definició 
d’aquest professor excèntric. És, d’altra banda 
un arquetip freqüent en bona part del corrent 
principal del cinema nord-americà, inclinat a 
alimentar les heroïcitats masculines i les seves 
actuacions histriòniques o desmesurades.
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Los 400 golpes 
(Les quatre cents coups) 
François Truffaut
França, 1959

Los 400 golpes és un relat, basat en la vida del 
propi director, sobre la història d’un adolescent 
que ha crescut sense afecte i que busca la seva 
pròpia identitat enmig de la sordidesa d’un 
entorn familiar conflictiu i la cruesa d’una escola 
autoritària, on és sempre l’esca del pecat i on 
rep un tracte injust i desconsiderat. Només 
troba refugi al carrer, amb el seu amic René, en 
els llibres, i en el cinema. Aquests ingredients 
són els que realment alimenten el seu univers 
interior i el reafirmen en la seva recerca de la 
llibertat. És el primer llargmetratge de Truffaut 
en què apareix també per primera vegada 
Antoine Doinel, protagonista de tots els seus 
films amb trets autobiogràfics. I igual que farà 
més endavant, el cineasta hi reflecteix el seu 
amor pel cinema, a través del seu personatge 
que, fascinat, absorbeix de la pantalla tot allò 
que la vida real li ha escatimat. Per a Truffaut/
Doinel, el cinema va ser la seva educació 
i la seva salvació. El fragment seleccionat 
correspon a una de les escapades que Antoine 
i René, saltant-se les classes, fan cap al cinema.
 

Adiós, muchachos  
(Au revoir les enfants)
Louis Malle 
França-1987

També en aquest film, de caire autobiogràfic, 
Louis Malle inclou una referència al cinema 
en el context dels aprenentatges dels seus 
protagonistes. Es tracta de la sessió que 
s’organitza a l’internat per a contemplar 
L’emigrant, un film de Charles Chaplin realitzat 
el 1917. A l’escena, Julien i Bonnet, entre els 
quals s’ha establert una relació de complicitat i 
admiració mútua, contemplen a la pantalla una 

comèdia que els trasllada a l’experiència de 
l’emigració europea a Nova York. S’estableix 
així un cert paral·lelisme entre la descoberta 
que Julien fa de la identitat jueva del seu 
nou amic i la història del poble jueu, lligada 
a les dinàmiques migratòries, com la dels 
protagonistes del film de Chaplin.

El espíritu de la colmena 
Víctor Erice
Espanya, 1973

Al diumenge, al poble, l’Ana i l’Isabel, la seva 
germana gran, assisteixen a la projecció de 
Frankenstein, el film de James Whale. L’Anna, 
commoguda, comença a fer-li preguntes a 
l’Isabel sobre el monstre i la mort de la nena 
del film. El cinema apareix també en aquest cas 
com un nexe entre la realitat i el món paral·lel 
en què viuen les nenes. Allò que no és real i 
només passa al cinema s’anirà filtrant en la seva 
vida, com un efecte mirall i serà determinant 
en el desenvolupament i creixement de la 
curiositat de l’Ana, que no dubtarà a ajudar 
un home malferit amagat en una casa 
abandonada, en una relació semblant a la del 
monstre de Frankenstein amb la nena a la vora 
del llac que han vist al cinema.

Cinema Paradiso 
Giuseppe Tornatore
Itàlia, 1988

Salvatore, un director de cinema, recorda la 
seva infància a Sicília amb motiu del retorn 
a la seva localitat natal per assistir al funeral 
d’Alfredo, l’home que va ser l’operador del 
cinema del poble, que li va ensenyar l’ofici 
de projectar pel·lícules. L’Alfredo, com faria 
un mestre, el va introduir en el coneixement 
a través del camí del cinema.  La seva història 
particular es pot estendre també a la de moltes 
generacions que van créixer intel·lectualment 
i emocionalment amb el cinema.El fragment 
seleccionat transmet la relació, feliç i festiva 
entre els dos protagonistes.  
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