
Sinopsi 
Carbassó és un nom estrany per a un nen de 9 anys, 
tot i que la seva història és sorprenentment universal. 
Després de la sobtada mort de la seva mare, 
Carbassó es fa amic d’un simpàtic policia, Raymond, 
que l’acompanya a la seva nova llar d’acollida amb 
altres orfes de la seva edat. Carbassó, al principi, 

lluita per tal d’adaptar-se a aquest canvi estrany i 
hostil. Amb l’ajuda de Raymond i dels seus nous amics, 

Carbassó aprendrà a estimar i a confiar en els altres.

    La vida 
d’en Carbassó 

de Claude Barras (Suïssa, França, 2016) 

A partir de 7 anys / Durada: 64’

La pel·lícula està feta en stop-motion! Aquesta tècnica
es basa en la filmació d’elements reals (ninots, objectes, 
personatges modelats amb plastilina, etc.) però reprodueix 
moviments i accions imaginats, que són simulats mitjançant 
la utilització de la pausa en la filmació, fet que permet 
enregistrar només una part de les accions, sense veure com 
els animadors o animadores mouen els objectes. Els ninots 
de la pel·lícula tenen uns 25 cm i estan fets de diferents 
materials com ara: làtex, roba, resina, silicona… Aquests ninots 
es col·loquen i es filmen als sets de rodatge fets a escala. 

Aquesta pel·lícula és l’adaptació 
d’una novel·la! 

Autobiographie 
d’une courgette 
és un llibre de 
Gilles Paris, 
que parla de 
nens, però que 
està dirigit 
a un públic 
adult, per la 
cruesa de 

les seves descripcions. El 
suís Claude Barras (1973) va 
decidir portar-lo a la pantalla 
gran, però canviant una 
mica l’enfoc per tal de que el 
públic infantil també pogués 
gaudir i reflexionar amb la 
història d’en Carbassó i els 
seus amics. 
El podeu llegir en castellà 
editat per Maeva ediciones.



Dels sentiments a les emocions
Sentir amor, ràbia, alegria, tristesa o por ens fa 
humans —mai és dolent tenir aquests sentiments— 
però a mesura que ens fem grans hem d’aprendre 
a gestionar aquestes emocions per tal de poder 
conviure amb els altres. Els protagonistes de La 
vida d’en Carbassó senten diferents coses al llarg 
de la pel·lícula. Us heu fixat ens els canvis de 
sentiments que té en Carbassó? 

De famílies n’hi ha de tot tipus!
La pel·lícula ens mostra com la família són aquelles persones 
properes a qui estimes i t’estimen, amb les quals convius, i ens 
convida a reflexionar sobre què és i qui forma una família, així 
com els diferents tipus de famílies, que poden existir, més enllà 
dels vincles genealògics. Veiem famílies biològiques disfuncionals, 
famílies afectives que no són biològiques, famílies d’adopció...  
De ben segur que coneixeu moltes famílies diferents, oi que si?

La resiliència: adaptem-nos!
De vegades ens passen coses que són difícils 
d’entendre o de pair; podem patir algun trauma, 
però per sort tenim la capacitat d’afrontar aquestes 
situacions i recuperar-nos positivament! Així és com 
aprenem a fer-nos forts i fortes! 

Altres sessions del Petit Cineclub:
Neu i els arbres màgics i Animalades de cine

Test del Petit Cineclub
· Per què porten a en Carbassó a la llar d’acollida?

· Tots els nens i nenes de la llar, no tenen mare? 

· Cap dels nens i nenes de la llar no té mare? 

· Hi ha un moment que en Simon està molt content, recordes quan?

· Per què creus que els nens i nenes no parlen massa del que els ha passat?

· T’ha posat trist o trista la pel·lícula?

· Quin és el moment on més has rigut? 


