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Fitxa tècnica

Stella
Sylvie Verheyde
França, 2008
103 minuts
Versió original amb subtítols en castellà

Fitxa tècnica

Títol original: Stella
Interpretació: Léora Barbara, Mélissa Ro-
dríguez, Laëtitia Guerard, Karole Rocher, 
Benjamin Biolay, Guillaume Depardieu-
Guió: Sylvie Verheyde
Muntatge: Christel Dewynter
Fotografia: Nicolas Gaurin

Sinopsi

Basada en l’experiència de la directora, el 
film descriu la història d’Stella, que viu la 
seva adolescència entre dos mons anta-
gònics, el de l’escola d’elit, on assisteix per 
imposició materna, i l’entorn familiar i del 
barri, on els seus pares tenen un bar. En 
aquests dos escenaris la formació d’Stella 
esdevé una vivència singular i enriquidora. 

Què treballem?

• La riquesa dels personatges femenins
• La representació de l’adolescència
• La descripció dels lligams afectius
• La construcció del punt de vista
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Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania

•  Interès a aprofitar les oportunitats d’apre-
nentatge creades en el context de l’aula i 
fora de l’aula. 

• Valoració de la diversitat de les relacions 
afectives i sexuals des del respecte, la con-
fiança, la igualtat i la capacitat de decisió, 
rebutjant els prejudicis i estereotips i les rela-
cions basades en el domini de l’altre.

• Interpretació crítica de la realitat a través 
dels mitjans de comunicació, inclòs el llen-
guatge publicitari, per desenvolupar capaci-
tats d’elecció responsables.

Àmbit de les llengües

• Desenvolupament de la consideració de la 
lectura com a font de coneixement del món, 
de la naturalesa humana i de les relacions en-
tre les persones, i d’un mateix, tot aprofitant 
la lectura per repensar les pròpies vivències.

• Participació en les interaccions orals, escri-
tes i audiovisuals que tenen com a eix la cons-
trucció de la relació social a l’interior de l’aula 
i del centre.

Continguts curriculars relacionats

Continguts curriculars relacionats

• Valoració de la interacció com a eina per 
prendre consciència dels sentiments propis i 
aliens, i per a la regulació de la conducta.

• Comprensió i interpretació de les informa-
cions més rellevants de textos orals, escrits i 
audiovisuals de la vida quotidiana i dels mit-
jans de comunicació pròxims als interessos de 
l’alumnat, amb atenció  als narratius, descrip-
tius i conversacionals.

• Coneixement de la família lingüística de la 
llengua de l’escola: llengües romàniques.

Educació visual i plàstica

• Identificació de recursos del llenguatge au-
diovisual utilitzats en els mitjans de comuni-
cació i el cinema.

• Reconeixement i valoració del paper discur-
siu de la imatge en la societat actual.
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La riquesa dels personatges femenins

Les dones són les protagonistes insubstituï-
bles de la història de Sylvie Verheyde. Totes 
elles, nenes i dones, encarnen personatges 
complexos, que fugen dels estereotips més 
comuns i donen volum a la representació de 
la vivència femenina, sovint copsada d’una 
manera superficial o truncada a les produc-
cions audivisuals. Les dones que apareixen 
a Stella són, cadascuna a la seva manera i 
fent ús d’estratègies diferents, heroïnes llui-
tadores i amb una gran força de voluntat. 
És el cas de la nena que dóna nom al film, 
una protagonista absoluta que narra la seva 
quotidianitat en el moment de transició de la 
infància a l’adolescència. 

Stella Vlamick (amb qui la realitzadora 
comparteix les inicials S.V) és una heroïna 
que busca la seva identitat i viu l’entrada a 
l’adolescència amb tota la 
complexitat d’aquesta ex-
periència. És valenta i es fa 
càrrec d’ella mateixa i de la 
seva vida sense necessitar 
ningú que la protegeixi. En 
aquest procés de recerca 
personal, l’orfandat emo-
cional i l’ansietat d’Stella es 
veuran atenuades gràcies 
a l’amistat que forja amb 
Gladys, una noia aplicada, 
filla d’intel·lectuals argen-

tins residents a París i molt més oberta de 
ment que la resta de companyes de classe. 
En el pol oposat, però igualment en l’òrbita 
de persones que intervenen en la socialitza-
ció d’Stella, hi ha la Geneviève, l’amiga del 
poble on estiueja i amb qui viu experiències 
iniciàtiques, com ara el primer cigarret o el 
flirteig amb nois. 

La mirada a la feminitat que proposa Sylvie 
Verheyde en el seu film supera els tòpics a 
través del relat biogràfic. Els personatges fe-
menins de la pel·lícula són presentats des 
d’una mirada que mostra sense jutjar. El film 
de Verheyde es desplega com un espai per 
al desenvolupament d’identitats complexes, 
tot donant lloc a representacions femenines 
diverses i encara poc comunes en els mitjans 
audiovisuals i el cinema.

La riquesa dels personatges femenins
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Proposta d’activitats

• Stella és un film narrat des de la pers-
pectiva d’una nena d’onze anys. Pensar al-
tres pel·lícules, sèries o dibuixos animats 
protagonitzats per nenes, per nens o per 
adolescents. 

-Quins són els temes que s’hi tracten 
habitualment? Com es representen la 
infància i l’adolescència?

-Crear un debat a l’aula: se senten, els 
i les alumnes, identificats amb els in-
fants o adolescents que veuen repre-
sentats a la pantalla? 

-Sèries com Ana de las tejas verdes, 
Punky Brewster o Pippi Calzaslargas 
estan protagonitzades per heroïnes 
com Stella. En el terreny de l’animació, 
els films d’Hayao Miyazaki també són 
un referent. Les protagonistes de les 
pel·lícules Nausicaä del Valle del Viento, 
La princesa Mononoke o El viaje de Chi-
hiro són alguns exemples. Pensar altres 
heroïnes que conegueu. Descriure’n els 
atributs físics i el caràcter.

• Els estereotips promouen una visió 
parcial i simplista de la realitat. La pu-
blicitat, per exemple, sovint es beneficia 
d’aquestes simplificacions, ja que faciliten 

la segmentació de les persones consumi-
dores segons edat i sexe, i la focalització 
dels mecanismes de màrqueting en una 
direcció clara i diferenciada.

-Pensar en la publicitat de joguines que 
s’emet a televisió. Analitzar a quins es-
tereotips responen els anuncis desti-
nats a un públic masculí i a quins altres 
responen els anuncis de joguines per a 
públic femení. Pensar en algun anunci 
que trenqui amb aquesta diferenciació 
simplista.

• Hi ha cineastes que han fugit dels este-
reotips per a representar l’adolescència 
des de la seva complexitat. Pel·lícules com 
Las vírgenes suicidas de Sofia Coppola, 
Elephant de Gus Van Sant, This is England 
de Shane Meadows, El niño de la bicicleta 
de Jean-Pierre i Luc Dardenne o Els nens 
salvatges de Patricia Ferreira parlen de la 
pèrdua d’innocència, de la recerca de la 
pròpia identitat i de l’experiència adoles-
cent en general. 

 -Proposar el visionat d’alguna 
d’aquestes pel·lícules i analitzar els per-
sonatges. Com són els protagonistes? 
Com són els adults que hi apareixen? 
Com es narren les diferents històries?

La riquesa dels personatges femenins
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Una experiència genuïna

Traslladar l’adolescència a la pantalla no és una 
tasca fàcil. Tradicionalment, aquest període vital 
s’ha tractat des d’una mirada externa, a través 
de productes audiovisuals destinats únicament 
al públic adolescent, però on la seva veu no hi té 
cabuda. Massa sovint, els relats audiovisuals per 
a joves s’escriuen des d’una distància que im-
possibilita mostrar un punt de vista que els sigui 
propi, o cauen en la problematització i opten per 
explotar una adolescència representada sota els 
estereotips habituals: sexe, drogues i música 
(Skins, UK, 2007-2013; Física o Química, Espan-
ya, 2008-2011; etc.). D’altres vegades, els perso-
natges de les pel·lícules passen de la infantesa a 
l’edat adulta sense cap estat intermedi, falsejant 
l’experiència humana i deixant un buit pel que 
fa a representacions i reflexions sobre una etapa 
de creixement tan fonamental com aquesta.

Així doncs, el reconeixement de la infància i 
l’adolescència com a etapes vitals complexes 

és un fet relativament recent. Algunes direc-
tores i directors s’han interessat en relatar 
històries on el punt de vista parteix de nens i 
nenes o d’adolescents i de les seves experièn-
cies. Films apareguts en el nostre territori com 
ara Blog (Elena Trapé, 2011) o Els nens salvat-
ges (Patricia Ferreira, 2012), o pel·lícules es-
trangeres com Paranoid Park (Gus Van Sant, 
2007), Somewhere (Sofia Coppola, 2010) o El 
niño de la bicicleta (Jean-Pierre i Luc Darden-
ne, 2011) s’han apropat a aquest univers des 
de perspectives diferents en cada cas, però 
sempre respectant la veu i la mirada de les 
persones joves protagonistes.

Emmarcada en aquesta tendència, Sylvie 
Verheyde narra a Stella una història autobio-
gràfica sobre la preadolescència d’una nena 
que viu dividida entre dos mons diferents, el 
de l’escola privada on estudia i es relaciona 
amb les classes altes parisenques, i el del bar 
que regenten els seus pares, on juga a car-
tes i aprèn de futbol amb els clients i amics 

del seu pare, sovint alcohòlics i violents. 
L’escola és, per a Stella, un refugi i un 
punt de referència. La vivència escolar 
serà, per damunt de tot, una oportunitat 
d’aprenentatge desestigmatitzat a través 
de la cultura. Si bé és cert que Stella no 
és un film únicament social, sí que aposta 
–com ja ho va fer François Truffaut a Els 
400 cops– per l’alliberament i el creixe-
ment personal a través del coneixement 
o, en paraules de Pierre Bourdieu, pel 
capital cultural com a dinamitzador de 
la societat. La realitzadora aconsegueix, 
amb aquest film, presentar els moments 

La representació de l’adolescència

La representació de l’adolescència
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La representació de l’adolescència

significatius en què s’orienta la futura exis-
tència de la protagonista sense que ella en 
sigui conscient del tot.

La descripció dels lligams afectius

Així com el protagonista d’Els 400 cops, Antoi-
ne Doinel, trenca amb els lligams de tota mena 
que l’envolten i comença una nova vida con-
duïda per les seves decisions autònomes, Stella 
viu immersa en un món adult dual que, tot i les 
hostilitats quotidianes, actúa com a xarxa de 
suport. En aquest univers adult, Stella es troba 
tan indefensa com contextualitzada i recolza-
da. Els lligams afectius que neixen de la seva 
relació amb els clients del bar són els propis del 
nucli familiar: el bar és casa seva i la gent que el 
freqüenta és la seva família. 

Verheyde estableix un fort contrast amb 
l’entorn escolar i amb les relacions afectives 
que s’hi desenvolupen. El creixement personal 
de la protagonista a través de la cultura convi-
da els espectadors i espectadores a reflexionar 
sobre la intervenció de factors com l’herència 
social, l’ambient familiar i els lligams afectius 
en la construcció de la identitat d’una persona. 

Proposta d’activitats

• Reflexionar sobre la relació que 
Stella manté amb els adults: amb els 
seus pares, amb els clients del bar, 
amb els professors… Qui es preocupa 
pel seu aprenentatge? Qui atén les 
seves necessitats?

• El descobriment de la literatura (Bal-
zac, Duras, Cocteau…) marcarà un 
punt d’inflexió en la manera com Ste-
lla fa front al món. Què li ofereixen els 
llibres? Proposar als i les alumnes que 
pensin algun llibre que els hagi obert 
portes a nous mons. Pensar en altres 
formes d’autoconeixement i d’evasió 
emprades avui en dia. 

• En aquest film, l’escola s’identifica 
amb un espai de contacte amb la cul-
tura i de desenvolupament de la prò-
pia identitat. Valorar aquest punt de 
vista i fomentar un debat en el que pu-
guin sorgir les vivències dels i les alum-
nes en referència a l’entorn escolar i a 
l’entorn familiar.

• De la mateixa manera que els llibres 
eviten l’aïllament d’Stella i li permeten 
conèixer altres realitats, el contacte 
amb els amics també contribueix al seu 
aprenentatge. Analitzar la importància 
dels llaços d’amistat a la pel·lícula. Re-
flexionar sobre l’amistat amb Gladys i 
els seus efectes sobre la vida d’Stella.
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La construcció del punt de vista

Entre el diari personal i la crònica social

Lluny dels tòpics del cinema social francès 
i, més concretament, dels films de banlieue 
que han contribuït a estigmatitzar la perifè-
ria urbana i a problematitzar els joves que hi 
viuen, Stella és un film que, sense endinsar-
s’hi, orbita al voltant dels conflictes educatius 
i socials dels anys setanta a França, i que cen-
tra la seva mirada en el procés d’adquisició 
de coneixement de la seva protagonista. 

La identificació del títol de la pel·lícula amb 
el nom de la protagonista és especialment 
coherent atès que el punt de vista des del 
qual es narra està decisivament focalitzat en 

el relat d’Stella. Alhora, l’estructura dramàti-
ca del film evita l’esquema plantejament-
nus-desenllaç i el guió busca, més aviat, una 
progressió narrativa basada en la condició de 
crònica dels esdeveniments quotidians.

La creació de significat

En tant que ficció, un film no pot fugir del 
punt de vista de la persona que el dirigeix. 
Tota ficció s’elabora des d’un lloc concret, ja 
sigui físic, metafòric, literal o ideològic. En 
qualsevol cas, però, aquesta localització des 
de la qual es filma té associada una postura, 
una intencionalitat, un judici i, en definitiva, 
una forma de mirar.

Així doncs, Stella es narra des d’un punt de 
vista subjectiu que respon a la mirada de 
la protagonista, que és, alhora, la mirada 
de la realitzadora. Pel que fa al treball de 
càmera, el camp de visió de l’espectador i 
l’espectadora sovint es correspon amb el 
camp de visió de la nena. La càmera és juga-
nera i nerviosa, i ens ensenya el món a través 
dels ulls d’Stella: d’una banda, l’univers tur-
bulent, acollidor i protector del bar familiar, 
i de l’altra, l’espai asèptic, idealitzat i prome-
tedor de l’escola. Aquest xoc de realitats es 
tradueix en un apropament visual diferent 
per a cada entorn. Mentre que els plans que 
mostren l’ambient domèstic són moguts, 
propers, foscos, sorollosos i anàrquics, els 
plans que mostren l’escola són més aviat 
lluminosos, estàtics, impersonals i llunyans. 

La construcció del punt de vista
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La construcció del punt de vista

• Recordar les seqüències corresponents 
a l’escola. Com apareix retratat el pro-
fessorat? Es dóna importància a la seva 
figura? La càmera els enfoca? S’escolta 
el que diuen? Pensar de quina manera 
els diversos elements del llenguatge ci-
nematogràfic construeixen els significats 
d’aquests fragments.

• La música del film té un paper fona-
mental per subratllar els sentiments 
de la protagonista en cada moment. La 
realitzadora ha escollit una banda so-
nora que transporta els espectadors a 
la França dels anys setanta a través del 
pop: “Michele” de Gérard Lenorman, “Tu 
est le soleil” i “Love me baby” de Sheila 
o “Brand new cadillac” de Vince Taylor 
són alguns dels temes. Escollir una de 
les cançons, traduir la lletra i explicar per 
què apareix en el moment concret del 
film en què apareix. Proposar una altra 
cançó que pugui encaixar en el mateix 
moment sense modificar les sensacions 
associades a l’escena que s’hagi triat.

Proposta d’activitats

En tots els casos, la veu en off exterioritza la 
introspecció de la protagonista, tot reflec-
tint el seu procés d’autoconeixement, així 
com la recepció i la integració de les vivèn-
cies narrades. 
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Glossari

Glossari

Arquetip
Patró o model original a partir del que se’n 
defineixen o se n’elaboren d’altres.

El·lipsi
Recurs en el tractament del temps cinema-
togràfic que implica un salt temporal que fa 
avançar l’acció. 

Escena
Conjunt de plans que tenen relació en un 
espai i temps determinat. És la unitat dra-
màtica mínima d’un film. 

Muntatge
És el procés de reunió i composició de tots 
els elements que constitueixen un film. En 
un sentit ampli, el muntatge es considera 
una operació destinada a organitzar el con-
junt de plans que formen un film en fun-
ció d’un ordre prefixat. Es tracta, doncs, 
del procés d’estructuració interna dels ele-
ments fílmics visuals i/o sonors. 

Pla
Unitat espacial-temporal filmada en conti-
nuïtat. Des del punt de vista tècnic és la quan-
titat de pel·lícula impressionada des que el 
motor arrenca fins que s’atura. En un film aca-
bat (muntat), el pla està limitat pels dos talls 
que l’uneixen al pla precedent i següent. 

Posada en escena
Concepte d’origen teatral que prové del ter-
me francès mise-en-scène (posar en escena 
una acció). En relació al cinema s’utilitza per 
expressar el control del director o directora 
sobre tot allò que apareix a la imatge, és a 
dir, descriu la forma i composició dels ele-
ments que apareixen en l’enquadrament. 
La posada en escena inclou tant aquells as-
pectes del cinema que coincideixen amb el 
teatre (decorats, il·luminació, vestuari, mo-
viment i comportament dels personatges) 
com els aspectes més propis del cinema 
(moviments de càmera, escala i mida dels 
enquadraments,  etc.).

Punt de vista
Expressió que té tres accepcions. 

• Punt de vista ideològic: expressa una 
opinió sobre alguna cosa.
• Punt de vista visual: indica el lloc des 
d’on es veu el que mostra una imatge. 
S’identifica amb la  mirada que ens dóna 
a veure alguna cosa. En cinema hi ha 
dues fonts perceptives, una visual i una 
altra sonora. Per diferenciar-les s’utilitza 
el terme ocularització, que indica la re-
lació entre el que mostra la càmera i el 
que veu un personatge. El terme auri-
cularització s’aplica a la relació entre les 
informacions auditives i els personatges.



13

Material didàctic elaborat per:

www.dracmagic.cat

Glossari i Pel·lícules relacionades

• Punt de vista narratiu o focalització: 
expressió utilitzada en narratologia per 
indicar la manera d’organitzar el saber 
narratiu des de la instància narradora. 
Poden produir-se tres modalitats: foca-
lització zero, quan la instància narradora 
és omniscient; focalització interna, quan 
el saber queda restringit al punt de vista 
d’un personatge, i focalització externa, 
quan el saber és menor que  el dels per-
sonatges.

Seqüència
Seguit d’accions o escenes que constituei-
xen una unitat narrativa en el context de la 
totalitat d’un film. 

Veu en off
Es tracta d’una veu la font de la qual no és 
visible a la pantalla.

Pel·lícules relacionades

Boyhood
Richard Linklater, Estats Units, 2014

Els nens salvatges
Patricia Ferreira, Espanya, 2012

Blog
Elena Trapé, Espanya, 2011

El niño de la bicicleta
Jean-Pierre i Luc Dardenne, Bèlgica, 2011

Pequeña Miss Sunshine 
Jonathan Dayton i Valerie Faris, Estats 
Units, 2006

La culpa es de Fidel
Julie Gavras, França, 2006

La escurridiza, o cómo esquivar el amor 
Abdel Kechiche, França, 2003

Els 400 cops
François Truffaut, França, 1959



Dades de contacte

Si voleu aprofundir més en aquest o altres aspectes del cinema, els docents disposen 
d’accés gratuït a la Biblioteca del cinema de la Filmoteca amb tot tipus de recursos i 
bibliografia sobre cinema i cultura audiovisual.

Filmoteca de Catalunya
Filmoteca per a les escoles
 filmoteca.escoles@gencat.cat
 T 935 565 198
 http://blocs.gencat.cat/filmotecaescoles
 http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles

Drac Màgic
 merce@dracmagic.cat
 T 93 216 00 04
 www.dracmagic.cat


