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Sinopsi

1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascina-

da per la vida aventurera del seu avi, Olukin. Explorador famós, va fer construir un magnífic 

vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedició a la conquesta 

del Pol Nord. Sasha decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de 

recuperar el famós vaixell.
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• La construcció del personatge heroics.

• Els recursos narratius i l’estructura del cinema d’aventures.

• La funció expressiva del paisatge i la seva capacitat transformadora.
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Competències comunicatives

· Adquirir capacitats expressives per parlar de fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.

· Aprendre a interactuar en contextos socials i culturals diversos, tenint en compte la 
presència tant de dones com d’homes en el discurs.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

· Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interre-
lacionats, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoesti-
ma, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, de calcular riscos 
i d’afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció 
immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

Competència artística i cultural

· Les manifestacions artístiques són generadores d’espais de coneixement i  d’espais d’ex-
periència dins l’entorn proper (centre escolar, barri, poble, ciutat...) i de diàleg amb d’altres 
manifestacions artístiques i culturals del món.

Coneixement del medi natural, social i cultural

· Aprendre a identificar el conjunt de situacions, fenòmens, objectes, elements o problemes 
que integren l’espai natural i humanitzat –l’escenari on conviuen les persones i on interactuen 
amb la naturalesa– com a una manera d’aproximar-se a l’estudi de la realitat natural i social.

· El coneixement del medi centra la seva intervenció didàctica a facilitar a l’alumnat el pas 
de la cultura viscuda a la seva reconstrucció intel·lectual.
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• Si bé és habitual que els protagonistes del cine-

ma d’aventures siguin masculins i actuïn amb la 

complicitat d’un aliat, normalment femení, les 

heroïnes són cada vegada més freqüents. Al 

capdavall, el perfil d’aquest personatge pateix 

una evolució que no es veu condicionada pel 

gènere, només per l’itinerari argumental, propi 

d’aquest tipus de pel·lícules: la presa de cons-

ciència d’una missió, el període de formació o 

entrenament, l’inici de la lluita conjunta amb 

altres personatges, la perseverança individual 

per aconseguir un objectiu (un tresor) i l’esperat 

retorn a casa*.

Tot i això, és habitual que les qualitats heroiques 

que se subratllen d’aquests perfils, com la valentia, 

la capacitat d’acció, la tenacitat, l’astúcia o el lide-

ratge, s’atribueixin als homes, amb qui s’associa el 

gènere d’acció i aventures. Aquest biaix de gène-

re insostenible ha estat tradicionalment revertit per 

produccions independents i en les darreres dè-

cades, grans productores com Disney i Pixar han 

contribuït a la visualització d’heroïnes en el cinema 

d’animació amb personatges com Mulan (Mulan, 

1998), les princeses Mèrida (Brave, 2012) i Fiona 

(Shrek, 2001-2010), Elastigirl (Los increíbles, 2004) o 

les germanes de Frozen (2013).

Aquestes protagonistes compleixen un paper refe-

rencial per l’audiència infantil, ja que trenquen l’es-

tereotip sexista que assumeix un rol diferenciat per 

nenes (i dones) i nens (i homes). Amb aquestes pel-

lícules, la vivència d’aventures, l’acompliment d’una 

missió i el creixement personal deixen de banda la 

trama  romàntica, o almenys en un segon pla, tan 

lligada als personatges femenins estereotipats.

* Per a saber-ne més: Balló, Jordi; Pérez, Xavier. La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema. Empúries, 

Barcelona, 1995.
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Proposar a l’alumnat de pensar i descriure el seu heroi o heroïna preferida. 
Quines característiques comparteix amb la Sasha? Per què són considerats 
valors positius?

 Comparar les motivacions personals i els objectius de Sasha amb el de la 
seva amiga de Sant Petesburg. Per què són diferents? Què significa la vivèn-
cia de l’amor per una i per l’altra?

Comparar i dibuixar el vestuari de la Sasha quan viu a Sant Petesburg i quan 
es troba enmig de l’expedició.

1

2

3
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Recursos narratius

Tot relat necessita una raó que el motivi, i en el cine-

ma d’aventures aquesta idea pren la forma d’un mo-

viment en l’espai i el temps. 

El cinema d’aventures té com a estructura habitual 

“El viatge de l’heroïna, o de l’heroi”. Aquest argument 

s’origina en les narracions èpiques motivades per 

la recerca d’un tresor i les problemàtiques que se’n 

deriven. La base d’aquesta estructura és la gesta 

mitològica recollida en Jasó i els argonautes a la re-

cerca del Toisó d’Or, una llegenda grega que apareix 

referenciada al segle III abans de Crist. És, també, 

l’itinerari essencial de la literatura artúrica i la histò-

ria del Sant Graal, sense el qual no s’explica la ficció 

d’aventures a Occident.

El paratge exòtic que amaga el tresor anhelat per-

met articular diferents accions que fan evolucionar 

els personatges cap a un clímax final, esdevenint així 

el propi eix del gènere. El tresor, de fet, és el pretext 

del guió per generar situacions emocionants, allu-

nyades de la convencionalitat. La seva naturalesa 

pot ser física o moral, i Al sostre del món esdevé les 

dues coses: per a la tripulació trobar la nau Davai 

significa fer-se amb recompensa econòmica i l’ad-

miració de la societat; a la Sasha, en canvi, només li 

interessa reconèixer l’honor del seu avi i restaurar el 

llegat del cognom familiar. Per tant, el viatge de la 

protagonista és també un procés de sublimació inte-

rior, que encara pors i febleses per sortir transforma-

da del viatge. Al final del relat, l’experiència ha incidit 

en la protagonista propiciant un creixement personal 

que marcarà la seva existència.

El tresor

La recerca d’un tresor és un dels eixos fonamen-

tals del cinema d’aventures, articulat al voltant d’una 

estructura argumental molt marcada. Després de 

la presentació dels personatges apareix l’encàrrec, 

seguit d’un viatge ple d’incidents a l’indret descone-

gut, durant el qual es forja la complicitat dels aliats (i 

en contraposició, enfrontaments amb els qui no ho 

són tant). Les dificultats que assetgen la protagonis-

ta, que oscil·len entre diversos graus de perillositat i 

d’aventura, així com una trama romàntica, són llegi-

des com una part més de l’engranatge, estímul de la 

missió final. És per això que la possessió de l’objecte 

preuat i el retorn a la llar tenen un valor purificador i 

restaurador de tots els conflictes que han aparegut 

al llarg del viatge.  

El cinema té la capacitat d’acollir múltiples relats en 

una sola història, i per tant, múltiples arguments. A 

Al sostre del món, el viatge de l’heroïna n’és el prin-

cipal però també inclou elements de “La intrusa be-

nefactora”. Es tracta d’un personatge que té l’origen 

en el gènere del western, que actua per tempera-

ment aventurer, amb qui el públic pot projectar-se 

i identificar-se. La irrupció sobtada d’un personatge 

extern en una comunitat, com és la tripulació de la 

nau, potencia mecanismes d’arrelament del reco-

neixement col·lectiu, que al final de l’aventura es veu 

capaç d’enfrontar amb èxit qualsevol gesta. 
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Les escenes on apareix l’avi de la Sasha transcorren en un altre temps di-
ferent del present de la protagonista, quan la Sasha era molt petita o quan 
travessava el Pol Nord. Aquest recurs en cinema s’anomena flashback, i 
permet alterar l’ordre cronològic del relat per donar pistes sobre el mateix. 
Analitzar per a què és fonamental pel relat el personatge de l’avi. Quina rela-
ció tnen l’avi i la néta, en comparació amb la que té ella amb els seus pares?

La veu en off de l’avi llegint el diari de l’expedició és un altre element dra-
màtic per apropar-nos aquesta figura. Quin és el paper d’aquest objecte 
pel desenvolupament i la resolució de l’aventura? I el de la fórmula que la 
Sasha descobreix a les golfes de casa seva?

Els plans generals del Pol Nord, de glaceres i la banquisa, són un recurs 
expressiu que permet representar les sensacions d’amplitud, incertesa i 
alliberament que simbolitza el viatge per a la Sasha. Per contra, quin és el 
paper dels espais tancats de la ciutat, com la biblioteca, la seva casa o la 
taverna? Com són els plans que ens presenten aquestes localitzacions?

1

2

3
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representació 
del paisatge

Proposta 
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Els paisatges: funció expressiva i 

capacitat transformadora

A Al Sostre del Món ens trobem l’heroïna, la Sasha, 

deixant el seu món conegut on és una inadaptada 

per començar un viatge al Pol Nord i que, en l’àmbit 

personal, servirà per recuperar l’honor de la seva fa-

mília i del seu avi. Abandona allò familiar per marxar 

a un entorn desconegut, inhòspit i harmoniós alhora, 

que posa a prova les seves capacitats físiques i men-

tals en un repte autoimposat. 

La ficció cinematogràfica, amb la posada en escena, 

permet mostrar una realitat geogràfica i vital molt di-

ferent de la que ens és familiar. A Tarzan (Chris Buck, 

Kevin Lima, 1999), un indret que podríem considerar 

perillós i salvatge es pot convertir en una llar, i com a 

contrapartida, la ciutat pot ser un espai inhospitalari 

quan hauria de ser paradigma de la civilització. No és 

l’únic cas: El llibre de la Selva (Wolfgang Reitherman, 

1968) ens representa també una selva prou acolli-

dora i Babe. Un Cerdito en la Ciudad (George Miller, 

1999) una ciutat llòbrega i hostil. 

Veiem com el paisatge pot servir, a part de situar-nos 

en un espai i en una època determinats, de meca-

nisme que reforça l’experiència del protagonista. La 

lluita física amb els elements es converteix en una 

lluita interior o que funciona com a reflex d’aques-

ta. També serveix com a alliçonament o per posar 

a prova la capacitat de superació del personatge i 

ajudar-la a créixer. Pot ser només el teló de fons on 

s’hi desenvolupa l’acció (El meu veí Totoro, Hayao 

Miyazaki, 1988) o un element de confrontació (La 

princesa Mononoke, Hayao Miyazaki, 1997).
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Una relació respectuosa

Amb unes línies netes i un estil gràfic refinat, sumat 

a un ús expressiu del color que recorda l’elegància 

dels cartells del viatge de 1930 de l’il·lustrador fran-

cès Roger Broders, l’ambientació polar a Al sostre del 

món és el teló de fons que acull tot el periple aven-

turer. L’entorn és nou tant per a la protagonista com 

per als espectadors i les espectadores. La progres-

siva exploració de les dificultats que presenta per-

met entendre que l’espai es pot conèixer a través de 

l’experiència pròpia. Així, el vast Pol Nord es presenta 

com a un terreny impossible de dominar, on el gel 

sembla no tenir fi. La força de voluntat de la Sasha 

per trobar el Davai i el respecte per la naturalesa li 

permeten aprendre de les seves limitacions i a rela-

cionar-se i interpretar l’entorn.

L’estada de la Sasha servint a la fonda equival al 

procés d’entrenament que l’habilita per iniciar la 

travessa polar. En aquest entorn, les dificultats no 

són geogràfiques ni climatològiques, tot i que la 

duresa és d’una altra mena. La provinença aristo-

cràtica de la protagonista crea un enfrontament 

entre les comoditats a les quals està acostuma-

da i el món de fora d’aquest entorn de protecció. 

Aquesta situació posa en relleu la diversitat de 

maneres de viure, així com la capacitat de resilièn-

cia, creixement i adaptació al medi.

1

2

3

És típic associar el color blanc als paisatges de neu i fred, però a la pel·lícu-
la hi ha un ventall de colors molt més ampli per representar l’entorn polar. 
Recordar conjuntament els color i els tons que hi apareixen. Reflexionar per 
què el director ha escollit el recurs de no limitar-se al blanc. 

Dibuixar un vaixell trenca-gel i expliqueu perquè creieu que es diferencia d’un 
vaixell que viatgi, per exemple, pel Mar Mediterrani. El director de la pel·lícula es 
va inspirar en el vaixell de l’explorador Ernest Shackleton, recordat per la seva 
expedició a l’Antàrtic. Busqueu-ne les imatges.

Investigar a qui s’associa el desobriment del Pol Nord i fer una llista de les 
emocions que devia sentir aquesta tripulació. 
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Animació: Tècnica que permet dotar 
de moviment dibuixos o objectes ina-
nimats mitjançant la presa fotograma a 
fotograma de cadascuna de les fases 
de descomposició del moviment.

Caracterització: Acció que consisteix 
a determinar els atributs peculiars d’un 
personatge de manera que es distin-
geixi clarament de la resta.

Estereotip: Conjunt d’idees que s’ob-
tenen a partir de les normes culturals 
prèviament establertes i que poden 
convertir-se, a ulls d’un grup o una so-
cietat, en un model de comportament 
desitjable que cal seguir per ser accep-
tat o acceptada.

Flashback: és un instrument que ens 
permet modificar la continuïtat del 
temps narratiu. El flashback consisteix a 
fer un salt, sigui a través del record, de 
la lectura d’unes cartes, etc. A vegades 
es tracta de petites càpsules dins d’una 
narració lineal que permeten aclarir fets 
passats, i en d’altres casos, com per 
exemple a Els Ponts de Madison, Ciuta-
dà Kane o Titànic, tota la narració fílmica 
s’estructura en un llarg flashback.

Gènere: Construcció social amb atribu-
cions de comportaments i actituds dife-
renciades per a cada sexe.

Localització: Es el lloc triat per filmar al-
guna de les escenes de la pel·lícula. Per 
exemple, per a filmar les escenes del 
castell, l’equip de rodatge de La Ven-
tafocs va haver de buscar un castell de 
debò que s’adeqüés adequar al guió tot 

modificant l’espai amb objectes deco-
ratius, es a dir, una localització que es 
pogués convertir en escenari.

Veu	en	off: La veu en off és un recurs 
narratiu del cinema i les arts escèniques 
que consisteix en retransmetre una veu 
no pronunciada visualment davant la 
càmera. La veu pot ser d’un personat-
ge que aparegui en altres moments o 
bé interpretada per algú que no apareix 
mai. Sovint es fa servir per represen-
tar el narrador omniscient equivalent al 
narrador de la literatura escrita.

Pla: Unitat espacial-temporal filmada en 
conti nuïtat. Des del punt de vista tècnic 
és la quan titat de pel·lícula impressio-
nada 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: Posada en esce-
na: Concepte d’origen teatral que pro-
vé del terme francès mise-en-scène 
(posar en escena una acció). En relació 
amb el cinema s’utilitza per expressar 
el control del director o directora so-
bre tot allò que apareix a la imatge, és 
a dir, descriu la forma i composició dels 
elements que apareixen en l’enquadra-
ment. La posada en escena inclou tant 
aquells aspectes del cine ma que coin-
cideixen amb el teatre (decorats, il·lu-
minació, vestuari, elecció, moviment i 
com portament dels personatges) com 
els aspectes més propis del cinema 
(moviments de càmera, escala i mida 
dels enquadraments, etc.)



Pel·lícules 
relacionades

Material elaborat perAl sostre del món

13

Mulan, Tony Bancroft, Barry Cook, 1998, Estats Units

Brave, Mark Andrews, Brenda Chapman i Steve Purcell, 2012, Estats Units

Shrek, Andrew Adamson i Vicky Jenson, 2001, Estats Units

Els increïbles, Brad Bird, 2004, Estats Units

La princesa Mononke, Hayao Miyazaki, 1997, Japó. 


