
Sinopsi 
Un nen petit viu amb la seva família en una idíl·lica 
zona rural del Brasil, fins que el seu pare ha de marxar 
a treballar a la ciutat. El nen decideix emprendre 
un viatge per trobar-lo, una aventura apassionant 
que el portarà a descobrir un altre món controlat 
per la tecnologia, les màquines i els mitjans de 

comunicació. Una realitat que el nen contemplarà 
amb els seus ulls d’infant, intentant sobreviure sempre 

de la manera més juganera i innocent.

    El Nen 
i el món 

de Alê Abreu (Brasil, 2013) 

A partir de 7 anys / Durada: 80’

Alê Abreu, abans de dirigir 
aquesta pel·lícula era pintor i 
il·lustrador, i això es nota molt 
en l’estètica de la pel·lícula, que 
ens proposa un viatge a través 
de diferents tipus de dibuixos 
i tècniques plàstiques. Un estil 
que beu de l’impressionisme i 
que dóna la sensació de captar 
un instant, una emoció de 
manera sintètica transformant 
la realitat a través de la llum, les 
formes i els colors... 

EL DIRECTOR DE LA PEL·LÍCULA 
ÉS UN DIBUIXANT I PINTOR

UN COLLAGE DE 
TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ

El nen i el món és 
principalment una pel·lícula 
de dibuixos animats. Les 
tècniques d’animació són 
però diverses: principalment 
hi ha animació de dibuixos 
feta amb ordinador amb 
tècniques de 2D, però també 
n’hi ha de feta en 3D, així 
com animació amb retalls de 
paper, entre d’altres. Al final 
del film, a més, hi ha una 
seqüència llarga en la qual 
s’introdueixen imatges reals 
provinents de documentals o 
de reportatges televisius. 

L’IDIOMA DE LA 
PEL·LÍCULA: PORTUGUÈS 
A L’INREVÉS! 

Tot i que el nen no entén el 
món que l’envolta, sí que 
percep a la perfecció la seva 
duresa. Partint d’aquesta 
premissa, Alê Abreu crea 
els diàlegs en una llengua 
imaginària: «Al principi 
es tractava de diàlegs en 
portuguès, que vam fer 
pronunciar a l’inrevés als 
actors», explica. Conservant 
la sonoritat llatinoamericana, 
els diàlegs, més aviat 
escassos, són coherents 
amb la subjectivitat del nen. 
Massa petit per entendre el 
significat de les discussions 
dels adults, només percep 
sons, però és perfectament 
conscient de la situació que 
l’envolta. 



Substitució de l’home per la 
màquina
El film evidencia com de manera progressiva els 
homes van essent reemplaçats per les màquines: 
al camp i a les fàbriques, on la força de treball 
humana és substituïda per maquinària més potent 
i eficaç, però també a les ciutats, en les quals cada 
cop hi ha més pantalles i menys espais de trobada 
entre la gent. Què penses tu de la utilització cada 
vegada més gran de màquines i tecnologia? 

El valor de la natura
En el seu viatge, el nen transita des del camp a la ciutat, passant 
abans per boscos frondosos exuberants plens de plantes, arbres 
i animals. El seu viatge posa en contrast aquest món natural tan 
acolorit i bell, amb el món artificial de la gran metròpolis, que és 
gris, fosc i estressant, atapeït de persones, vehicles, cables, llums 
i cartells publicitaris. Tu també creus que la vida al camp és més 
tranquil·la i respectuosa amb les persones i amb la naturalesa?

Les conseqüències del progrés
La pel·lícula mostra diverses conseqüències de 
la transformació del Brasil i del món actual, com  
la desforestació, la contaminació, o l’excés de 
consumisme, i ho fa d’una manera molt crítica. 
El cinema sovint serveix també per despertar 
consciències o sensibilitzar la gent sobre 
determinades problemàtiques. Amb quin missatge 
et quedes tu de la pel·lícula?

Altres sessions del Petit Cineclub:
Les aventures del petit talp i El Grúfal

Test del Petit Cineclub
· Què porta al nen a emprendre aquest viatge? 

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

· Quines coses hi ha al camp que no hi són a la ciutat? 

· I quines coses hi ha a la ciutat que no es troben pas al camp?

· Quins personatges apareixen al llarg de la pel·lícula aportant alegria i festa?

· Per què creus que els protagonistes de la pel·lícula no tenen boca? 

· Quin és el moment que més t’ha agradat del film? 


