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Kirikú i les bèsties salvatges

Títol original: Kirikou et les bêtes
sauvages
Direcció: Bénédicte Galup i Michel
Ocelot 
Guió: Michel Ocelot, Philippe Andrieu,
Bénédicte Galup, Marine Locatelli
Música: Manu Dibango 
Producció: França, 2005
Durada: 75 minuts

Tornen les aventures de Kirikú, un nen
petit com un fesol que viu en un poblat
africà dominat i atemorit per la malvada
bruixa Karabà. Tothom es burla d’en
Kirikú perquè és molt menut. Però és
molt valent i els habitants de les terres
africanes on viu amb la seva mare se
l’estimen molt. El vell savi ens explicarà
quatre històries que demostren les
facultats extraordinàries del Kirikú: una
gran intel·ligència, el domini de la parla i
una gran velocitat. f i t x a  t è c n i c a

s  i  n  o  p  s  i
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Mitjançant una història de gran riquesa simbòlica, Kirikú
i les bèsties salvatges és un bon exemple per proporcio-
nar als infants l’aprehensió d’un univers cultural diferent
al que solen veure al cinema i a la televisió. La pel·lícula
presenta una Àfrica mítica, de conte infantil, però també
inclou elements fonamentals de les relacions humanes i
de la concepció africana del món, com la importància de
la família, del grup, l’harmonia amb el cos, el vincle amb
la natura, el protagonisme de les dones, etc.
Normalment des d’Europa s’observa l’Àfrica pels seus
conflictes i per la seva pobresa. La pel·lícula vol trencar
amb aquest clixé de dependència i fa una presentació
en positiu de la cultura africana tot mostrant-nos un con-
tinent ple de riqueses, colorista i exuberant. En aquest
entorn extraordinari viu el petit Kirikú, que compareixerà
davant dels espectadors i espectadores com un heroi
inusual. Els infants es preguntaran: com pot ser que
sigui tan valent un nen tan petit que volta tot nu per la
sabana? En Kirikú no representa la figura arquetípica
de l’heroi alt, robust i presumptuós. És un infant diminut,
caparrut i molt valent, que decideix ajudar el seu poble i
descobrir el seu propi destí oblidant-se d’encanteris i
supersticions. La seva aportació a l’harmonia de la
comunitat no serà el resultat de grans proeses sinó que

q u è  t r e b a l l e m ?



es construirà a partir de valors com la
generositat, la participació en tasques
col·lectives, l’esforç, la curiositat i l’aten-
ció cap aquelles accions aparentment
senzilles (i normalment invisibilitzades al
cinema) com tenir cura de l’hort o fer
terrisses. 

Conèixer el món a través dels
contes 

A totes les societats, les construccions
mítiques fan explícites les vivències d’un
grup social i miren d’explicar o resoldre
les contradiccions i els interrogants de la
pròpia experiència humana.  El conte
constitueix un gènere específic i és una
de les possibilitats expressives per comu-
nicar la complexitat pròpia de la realitat
del món i de l’ésser humà basant-se en
els temors i els desitjos més corrents. Els
contes solen reflectir situacions socials
simples i són narracions, generalment
breus, que introdueixen arguments fan-
tàstics amb la intenció d’entretenir i, alho-
ra, d’aportar solucions clares, força
enginyoses i sovint alliçonadores. La
família, el clan, la ciutat, les religions són
les institucions socials sobre les quals es
funden els contes, que actuen com a
reforçadors dels valors d’una societat. 

És clar que hi ha una gran varietat de
contes: de fades, populars, faules, etc.
En la majoria d’aquestes històries, el pro-
tagonista o la protagonista ha de superar
unes proves per assolir els seus objec-
tius, amb l’ajut, o no, de forces sobrena-
turals, per vèncer el mal o salvar algú. Un
dels ingredients més característics de
tots els contes, i potser el seu tret més
consistent i universal, és la manera
enginyosa com s’acaben resolent les difi-
cultats. Això és definitori de la figura del
Kirikú: la seva intel·ligència i els seus
estratagemes el duen a trobar les solu-
cions més raonables i originals als
paranys de la bruixa.

Kirikú i les bèsties salvatges és una
pel·lícula basada en un conte popular de
l’oest de l’Àfrica, de Guinea, d’on és origi-
nari el director, i ens proposa una aproxi-
mació fascinant a les formes de viure i a
la cultura africanes seguint el codi narratiu
i el component mític dels contes. Els nens
i les nenes se senten propers a la riquesa
visual i simbòlica i a l’estructura narrativa
del film perquè hi detecten ràpidament les
seves claus interpretatives, amb les quals
descobriran un personatge singular i una
concepció del món, de les relacions
humanes i de la naturalesa quasi desco-
negudes fins aleshores. Els infants s’ado-
nen que es tracta d’una societat diferent a
la pròpia: tenen uns costums i rituals, van
mig nus, viuen en cabanes, tenen una
vinculació directa amb la naturalesa, i, per
exemple, han de ser capaços de solucio-
n a r, com a grup, sense dependre d’altres
institucions, un problema d’abastament
d’aigua. 

La cultura africana és un univers fort i ori-
ginal, amb molta càrrega simbòlica, però
això no genera un distanciament en el
públic. Els nens i les nenes s’hi atansen
amb curiositat perquè també saben identi-
ficar-ne els valors i especificitats que li
donen sentit. A partir de la figura del petit
Kirikú, que busca respostes o solucions
als maldecaps de la seva gent o a les
preguntes que ell mateix es fa, la pel·lícu-
la explora els desitjos de coneixement i
aprehensió del món que tenen tots els
infants, que se senten còmplices de les
seves aventures perquè dins d’aquest
conte hi ha totes les històries del món.
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Hi ha una visió global i un aprenentatge a
través dels valors narratius i de les pode-
roses imatges de la pel·lícula. Aquesta és
la qualitat del Kirikú: plantejar als nens i
nenes una veritable emoció estètica que
els permeti explorar el món amb l’ajut de
tots els sentits, amb intel·ligència i sensi-
bilitat, i també viure un encontre cultural
que els fa exercitar la reflexió crítica i la
seva capacitat d’aproximació i de compa-
ració amb d’altres obres. I, és clar, amb la
contribució de la creativitat, la diversió i
els sentiments positius, el film no tan sols
ens obre els ulls al món sinó que aconse-
gueix esborrar certs clixés assignats a la
cultura africana.

Proposta d’activitats

• Una manera d’aproximar-nos a cultures
i països diferents és a través de les
seva narrativa, sobretot els contes i les
llegendes que s’han anat transmetent
oralment al llarg de generacions. Per
exemple, Kirikú i les bèsties salvatges,
de Michel Ocelot, està basada en un
conte tradicional africà. Catalunya no
n’és una excepció i té un bon nombre
de contes populars. Es pot preguntar a
classe si coneixen les rondalles més
conegudes: El gegant del pi, La rateta
que escombrava l’escaleta, el Patufet,
etc. Quins altres en coneixem?

• Com podria continuar la història del
petit Kirikú? Imagineu-vos que sou el
vell savi de la muntanya i expliqueu
noves aventures del protagonista.

• El Kirikú té molta habilitat amb el fang i
elabora unes terrisses molt boniques,
que a la ciutat tenen molt d’èxit. Però el
fang és tou... Com es converteix en
terrissa? Teniu algun objecte de terrissa
a casa? El feu servir?

• Imiteu el Kirikú a l’aula i amb les vos-
tres mans dissenyeu un objecte de fang
o plastilina.

• L’enginy "és l’esperit d’invenció, habili-
tat, aptesa, a trobar els mitjans d’acon-
seguir o d’executar alguna cosa"1.
Aquest principi vital és molt important a
l’hora d’estimular el treball als nens i les
nenes. En Kirikú és menut però el seu
“esperit d’invenció” el converteix en un
nen molt espavilat. Tots i totes tenim
habilitats que ens fan ser singulars,
excepcionals. A classe es podrien
comentar quines són aquestes facultats
i com les podem potenciar.

La recreació d’escenaris

La literatura, les arts plàstiques i escèni-
ques o el cinema tenen, de forma inhe-
rent, la facultat de mostrar-nos o d’evo-
car-nos paisatges, construccions, parat-
ges, etc. En aquest sentit, l’imaginari
europeu ha consolidat uns models d’esce-
naris per on han passejat els i les prota-
gonistes d’un munt de narracions míti-
ques: els boscos, les cases encantades,
els castells, etc. Encara que se situïn en
l’àmbit de la ficció i la fantasia, els espais
imaginaris descrits  tendeixen a assimilar-
se a indrets que qualsevol infant podria
r e c o n è i x e r. Si és així, com ens imaginem
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1  Definició extreta del
Gran Diccionari de la
Llengua Catalana.
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des d’Europa, l’Àfrica? Si no hi hem
estat, és possible que la representació
mental sigui una mica estereotipada, bé
tendint cap a l’exotisme i l’excentricitat, o
bé tendint a la imatge de misèria i de
dependència. Amb el pas dels anys el
nostre imaginari, reflex d’una cultura que
exerceix una mirada determinada sobre
el món, ha construït i ha consolidat
aquests punts de vista sobre el continent
africà. 

Kirikú i les bèsties salvatges ens proposa
un viatge visual a l’Àfrica de la infància
del seu director, Michel Ocelot, amb la
incorporació d’elements i escenaris pro-
pers a l’univers fantàstic de les llegendes,
amb la diferència, respecte a d’altres
relats, que ens aproxima a un entorn poc
explorat en el cinema. És un estil de gra-
fisme simple i d’animació fluida en con-
trast amb un fons minuciosament elabo-
rat i de colors molt vius. L’animació i les
caracteritzacions ens atansen a una cul-
tura, un país i uns paisatges que conei-
xem parcialment i de manera esbiaixada.
Sobre les dues pel·lícules d’en Kirikú, el
director Michel Ocelot diu: «he volgut
mostrar al públic les tradicions i els colors
de l’Àfrica, molt allunyats de la falsedat
que altres cintes han institucionalitzat».

De l’elaboració dels escenaris, en desta-
ca una naturalesa molt estilitzada i
esplendorosa inspirada en les pintures
brillants de Henry Rousseau1. Pel que fa
als personatges, es va proposar que fos-
sin bells, com a l’art egipci. Un bon exem-
ple el trobarem en el personatge del vell
de les muntanyes, que recorda les repre-
sentacions del déu egipci Osiris. D’altra
banda, les figures dels fetitxes s’inspiren
directament en l’art negre, l’art de les
màscares i estatuetes de l’Àfrica, unes
figures que van exercir una forta influèn-
cia en alguns artistes de les avantguar-
des europees de principis del segle XX,
com Picasso, Modigliani o Braque. 

Per triar els colors, Michel Ocelot va
recórrer als tons que recordava de la
seva infantesa a Guinea: l’ocre i roig del
poble i la sabana, el blanc dels llençols,
el maragda del bosc, el verd dels rius,
etc. En el treball del color hi ha també
matisos de gris per plasmar el regne de
Karabah o les tonalitats fredes, de color
blau vidriós, de la gruta del vell savi de la
muntanya. En la posada en escena es
volia plasmar la realitat més propera del
continent i la diversitat del paisatge afri-
cà. Els escenaris tenen un protagonisme
més enllà de la seva aparició com a teló
de fons. Ho podem comprovar si fem un
seguiment al capítol en què el Kirikú, per
escapar dels fetitxes, viatja a través del
territori al damunt d’una girafa. Si seguim
la mirada del petit heroi gaudirem d’un
espectacle visual insòlit amb el qual des-
cobrirem un ecosistema i una geografia
extraordinàries: 

– La sabana, àrida, seca, només esquit-
xada per alguns matolls, algunes acà-
cies de copa oberta i algun baobab;

– L’oasi, on és més palesa la influència
de la pintura de Rousseau, amb una

1  Henry Rousseau
(Laval, 1844 – París,
1910). Pintor francès
autodidacte conegut per
les seves pintures de la
jungla, exuberants i origi-
nals, que van generar
molt d’interès al Salon de
Independents de l’any
1886. Es tracta d’esce-
nes tropicals, plenes d’e-
normes plantes i flors,
protagonitzades per figu-
res humanes que jeuen
al costat d’animals que
mostren una misteriosa
quietud. Són obres deta-
llistes, d’estil primitiu,
colors forts subratllats per
una línia negra i disseny
pla que, a la recerca de
l’exotisme d’indrets llun-
yans, es revelen com una
mescla de precisió i d’in-
genuïtat. El més sorpre-
nent és que Rousseau no
va sortir mai de França i
que la inspiració la troba-
va en les freqüents visi-
tes al Museu d’Història
Natural de París, als jar-
dins botànics i al zoo. 

Va ser admirat per pintors
contemporanis com
Gauguin, Seurat, Picasso
i Magritte, i la seva obra
és considerada la inicia-
dora de l’estil naïf.
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frondosa vegetació tropical (palmeres),
canyissars i una flora exuberant i pre-
ciosista (nenúfars, lliris  d’aigua, lotus,
papirs, etc.); 

– Les formacions geològiques colossals,
aquí representades pel relleu impo-
nent del volcà Kilimanjaro, la muntanya
més alta de l’Àfrica (5.895m); 

– La vila, formada per petites cabanes de
canya, que, per mantenir un hort ben
assortit es proveeix de l’aigua provinent
de les zones més fèrtils. 

Una altra opció que es va prendre és
que, en la representació de les “bèsties
salvatges”, animals autòctons com les
zebres, les hienes, els búfals, les girafes,
es va preferir no humanitzar-les, és a dir,
que no parlessin ni gesticulessin -com
passa en les faules i en la majoria de
pel·lícules infantils-. Aquesta decisió de
dibuixar els animals de manera realista
consolida el propòsit de Michel Ocelot  de
crear i transmetre la màgia a través de la
narració, és a dir, a través del relat de les
peripècies i les descobertes d’un nen, el
petit Kirikú.

Proposta d’activitats

• A l’aula es pot fer un recorregut pels
paisatges extremadament diversificats
que anem descobrint a la pel·lícula: la
sabana, l’oasi, la selva tropical, etc.
Què tenen de peculiar cadascun d’a-
quests indrets? Es pot parlar de les
diferències climàtiques i de com afec-
ten els ecosistemes: animals, vegeta-
ció, etc. Quins animals podem trobar a
la vora d’un estany? I al desert?

• Feu un mural a classe amb fotografies
sobre la diversitat de paisatges que
podem trobar a l’Àfrica. 

Danses i cançons

A Kirikú i les bèsties salvatges, les dan-
ses i les cançons serveixen per celebrar
les proeses del petit protagonista, però
també són activitats que formen part de
la quotidianitat, com a manifestació de les
alegries, les tristeses, els temors i les
incerteses. Com a molts indrets del món,
aquestes expressions formen part de l’e-
ducació cultural d’aquells i d’aquelles que
les practiquen.

Per la banda sonora de la pel·lícula, els
directors, Michel Ocelot i Bénédicte
Galup, volien combinar els sons tradicio-
nals de l’Àfrica amb una escriptura
moderna i original. Amb aquest objectiu
van contactar amb el prestigiós composi-
tor camerunès Manu Dibango, reconegut
com el pare de l’estil World Music, que, a
través de la seva composició, va saber
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Escenari: conjunt d’elements que configuren el deco-
rat i, també, espai on té lloc l’acció cinematogrà-
f i c a .

Grafisme: estil a l’hora de traçar línies, corbes i ele-
ments visuals segons un punt de vista estètic.

Animació: tècnica que permet dotar de moviment
dibuixos o objectes inanimats 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 mane-
ra que es distingeixi clarament de la resta.

Posada en escena: tots els elements situats davant
la càmera i que seran filmats; els decorats i l’at-
trezzo, la il·luminació, el vestuari i el maquillatge
i el comportament dels personatges. Intervé en
l’acció de l’argument aportant informació sobre
la història i presentant la narració. Per tant, la
posada en escena no funciona en moments
aïllats, sinó en relació amb el sistema narratiu
de tota la pel·lícula.

transcriure els paisatges i l’atmosfera de
la cultura africana. En aquest projecte, la
seva primera música per a una pel·lícula,
l’acompanyen la cantant Rokia Traoré i el
cantant Youssou N’Dour, l’autor de la
banda sonora de Kirikú i la bruixa. 

Els instruments tradicionals africans
tenen un fort protagonisme en aquesta
banda sonora. Podem escoltar-hi els
sons del balàfon (un xilòfon fet de car-
basses), la marimba (amb un sistema de
ressonància en forma de tubs metàl·lics),
la ngoni (una guitarra petita), la cora (una
arpa de 21 cordes) i tota classe d’instru-
ments de vent i de percussió.

Proposta d’activitats

• Busqueu informació sobre aquests ins-
truments: balàfon, marimba, ngoni i
cora. Teniu algun instrument similar a
l ’ e s c o l a ?

• Quines danses populars coneixeu?

g l o s s a r i



Tornen les aventures de Kirikú, un nen petit
com un fesol que viu en un poblat africà
dominat i atemorit per la malvada bruixa
Karabà. Tothom es burla d’en Kirikú perquè
és molt menut. Però és molt valent i els
habitants de les terres africanes on viu
amb la seva mare se l’estimen molt. El vell
savi ens explicarà quatre històries que
demostren les facultats extraordinàries del
Kirikú: una gran intel·ligència, el domini de
la parla i una gran velocitat. 

f i t x a  t è c n i c a
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• Aquí tenim el Kirikú carregant una safata de frui t es
però... li falta color!! Pinta’l amb llapis o retoladors de
c o l o r s .


