
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  

	  

La glòria del meu pare 
La gloire de mon père 
 
Direcció: Yves Robert 

País: França  

Any: 1990 

Direcció de producció: Gaumont Production, Production de la Gueville, 

TF1 Films Production 

Argument i  guió: Jérôme Tonnerre, Louis Nucera, Y. Robert. Adaptació 

de Records d’infància de Marcel Pagnol 

Animació: Lars Emmanuelson i Flemming Jensen 

Fotografia:  Robert Alazraki 

Música: Vladimir Cosma 

Durada: 105 minuts 

Recomanada a partir de 10 anys 
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Sinopsi 
El film està basat en l’obra autobiogràfica de Marcel Pagnol, Records 

d’infància i és el relat de la primera infància de Marcel, del naixement fins 

a les seves primeres vacances a la caseta enmig de la garriga de 

l’assolellada Provença, lloc on descobreix els encants de la natura, on viu 

les primeres aventures explorant les coves i els refugis del bosc amb el 

seu amic Lilí, on coneix el secret d’agafar cigales i de caçar perdius i 

llebres, on aprèn els noms i les propietats del romaní i el fonoll i on, per 

primera vegada, pateix pel seu admirat pare, quan veu que pot fer el 

ridícul davant de l’oncle Juli.  

 

 
Comentari 
 
Record d’infància, obra autobiogràfica de Marcel Pagnol va aparèixer per 

episodis a la revista Elle, l’any 1956, i va assolir de seguida una gran 

popularitat. Pagnol, escriptor i cineasta francès nascut el 1895, va iniciar 

les seves activitats a principis de l’època del sonor. La seva filmografia es 

caracteritza pel predomini dels aspectes teatrals i per un estil costumista 

en la descripció dels personatges i les situacions.  

L’ambientació accentua aquest esquematisme descriptiu i aconsegueix 

transmetre amb una tendra emoció l’alè d’un altre temps perdut en la 

memòria. En tots dos films predomina aquesta visió impressionista que, a 

base d’acumulacions, crea un univers coherent i entranyable, el de la 

família Pagnol i les seves peripècies quotidianes. 

 


