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Sinopsi
Al poble francès de Thiers, uns
alumnes passen els seus últims
dies de classe instruïts pel profes-
sor Jean-François Richet i la Sra.
Petit. A partir de diferents anècdo-
tes i de sorprenents esdeveni-
ments, descobrim el món màgic
dels nens: Julien Leclou, nen petit
maltractat per la seva mare i la
seva àvia, arriba a l’escola a meitat
de juny, poc abans que s’acabi el
curs; Patrick Desmouceaux, que
viu sol amb el seu pare minusvà-
lid, s’enamora de la Sra. Riffle, la
mare del seu amic Laurent, i li
compra un ram de flors; Grégory,
que cau des d’un sisè pis quan
jugava amb el seu gat i no es fa
mal; Sylvie, castigada pels seus
pares, un diumenge la deixen tan-
cada a casa i se’n van a dinar al
restaurant; els germans Deluca,
que tallen els cabells a un com-
pany de classe per quedar-se amb
els diners que el seu pare li ha
donat per anar a la perruqueria; el
professor Richet, pare d’un nen
que arriba tard a classe; Patrick i
Martine, que es fan el seu primer
petó en un campament d’estiu...

La piel dura
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Els nens tenen la pell dura
«Recordo que estava desitjant arribar a ser adult

perquè sabia que els adults tenen tots els drets i

poden dirigir la seva vida com vulguin. Un adult

desgraciat pot començar de nou la seva vida en un

altre lloc, pot partir de zero; un nen desgraciat no

reacciona igual. Ell se sent desgraciat però ni tan

sols pot posar un nom sota la seva desgràcia, i, el

que és pitjor, pateix interiorment perquè no pot dis-

cutir o comentar res amb els pares o els adults que

el fan patir. Un nen desgraciat, un nen màrtir, se

sent sempre culpable, i això és el més abominable.

D’entre totes les injustícies d’aquest món, les que

tenen a veure amb els nens són les més injustes,

les més innobles, les més odioses. El món no és ni

serà mai just, però s’ha de lluitar perquè hi hagi

més justícia». Aquest fragment, extret del llarg dis-

curs que el professor Richet fa als alumnes de l’es-

cola l’últim dia de classe abans de les vacances

d’estiu, resulta perfectament representatiu de les

intencions i dels objectius que van portar François

Truffaut a realitzar La piel dura. La pel·lícula, molt

allunyada del retrat trist i cru de la infància que el

mateix director va fer en el seu primer film, Los 400
golpes, és una crònica tendra, dolça i amable, però

no exempta d’acidesa, dels últims dies de curs dels

alumnes de l’escola del poble francès de Thiers, un

cant a la infància i al despertar de l’adolescència.

Els nens són els únics i veritables protagonistes de

la història, en un recorregut vital que va des del nai-

xement (el fill del professor i de la seva dona) fins a

l’arribada a l’adolescència, moment representat pel

petó final que Patrick i Martine es fan a fora del

menjador de les colònies d’estiu. Els adults tenen un

paper anecdòtic al llarg de la trama, fins i tot el

mateix Truffaut, entrevist breument al principi,



abans dels títols de crèdit, dins d’un cotxe. El cine-

asta francès mostra fragments de la vida d’una

desena de nens i nenes, les jornades a l’escola, els

dies de festa, les seves vivències, les seves entre-

maliadures, les seves relacions –sovint problemàti-

ques– amb els adults, sense paternalismes ni efec-

tismes de cap mena, i rebutja, al mateix temps,

qualsevol temptació sociològica o documental. La

pel·lícula, per aquest motiu, lluny de mantenir un

discurs narratiu convencional, s’estructura a partir

d’escenes més o menys inconnexes, perfectament

intercalades i integrades en l’acció, narrades amb

gran naturalitat i sense cap protagonista clarament

definit. Truffaut, que juntament amb la guionista

Suzanne Schiffman va estar diversos mesos recollint

notícies i anècdotes de llibres, revistes i diaris rela-

cionades amb els nens, exerceix la funció d’il·lustra-

dor, d’observador distant, i s’identifica i comprèn

totalment els seus joves protagonistes, un fet que

contribueix a aconseguir la impressió de realitat i

quotidianitat buscades, una atmosfera gairebé màgi-

ca trencada en alguns moments per escenes

dramàtiques i de gran tensió (el brutal cas de mal-

tractaments que pateix Julian Leclou, sense anar

més lluny). Escenes que mostren el procés “d’endu-

riment” dels nens i la seva gradual entrada al món,

més tens i complicat, dels adults. 

El director: François Truffaut
François Truffaut, un dels directors i crítics de cine-

ma francès més reconeguts i prestigiosos de la

segona meitat del segle XX, va néixer a París el 6 de

febrer de 1932. Juntament amb altres cineastes,

com Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques

Rivette o Eric Rohmer, va ser un dels principals

representants de la nouvelle vague (“nova onada”),

moviment de cineastes que va reivindicar la figura

de l’autor cinematogràfic i un tipus de cinema en

què el control absolut de les pel·lícules recaigués

sobre el cineasta i no sobre la indústria i els produc-

tors de les pel·lícules. Aficionat al cinema des de

molt jove, l’any 1953 va començar a escriure a la

revista cinematogràfica Cahiers du Cinéma, dirigida

pel seu amic i protector André Bazin i una de les

publicacions més influents de la història del setè art,

on va destacar per la virulència i contundència de

les seves crítiques. L’any 1957 va fundar la produc-

tora Les Films du Carrosse i dos anys més tard, des-

prés d’haver dirigit ja alguns curtmetratges, va

debutar com a director amb Los 400 golpes (1959).

El film narra la història del seu alter ego, Antoine

Doinel, un adolescent incomprès que també prota-

gonitzaria algunes de les seves pel·lícules posteriors,

com El amor a los veinte años (1962), Besos roba-
dos (1969) o Domicilio conyugal (1970), i va ser

guardonat amb el Premi al Millor Director del

Festival de Cannes d’aquell any. Les pel·lícules de

Truffaut són sovint una combinació eclèctica, de

vegades desconcertant, de comèdia, patetisme, sus-

pens i melodrama, i bona part de la seva obra està

marcada tant pels nens i la infància com per la seva

passió pel cinema i la seva activitat com a crític

cinematogràfic (Truffaut és precisament l’autor d’un

extens llibre d’entrevistes amb el director Alfred

Hitchcock, El cine según Hitchcock, publicat a

Espanya per Alianza Editorial). 

Entre les seves obres més destacades val la pena

esmentar Jules y Jim (1962), un dels films més

emblemàtics dels anys seixanta; la producció de

ciència-ficció Fahrenheit 451 (1966), basada en l’o-

bra homònima de l’escriptor nord-americà Ray

Bradbury; El pequeño salvaje (1970), basada en

una història real de finals del segle XVIII; La noche
americana (1973), que seria guardonada amb

l’Oscar a la Millor Pel·lícula Estrangera d’aquell any,

i El último metro (1980), amb la qual va obtenir,

entre d’altres, el Premi Cèsar a la Millor Pel·lícula i

al Millor Director. Va morir a Neuilly-sur-Seine,

França, l’octubre de 1984, víctima d’un tumor cere-

bral. 

Opinions del director

Sobre la realització de La piel dura

«Volia posar en escena a una desena de nois i

noies, les aventures dels quals –des del primer

biberó al primer petó d’enamorat– il·lustren les dife-

rents etapes del trajecte que va de la infantesa a l’a-

dolescència».

Els nens

«Jo he tingut una infància penosa, però menys trà-

gica que la de Julien, menys desemparada, i recor-

do que estava impacient per arribar a ser adult, em

semblava els adults tenien tots els drets i que
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podien dirigir la seva vida com volguessin. Guardo

un mal record de la meva joventut, i no m’agrada la

forma en què sovint són tractats els nens. Sempre

estem influïts per les coses de la infància, perquè

ens tornen als nostres orígens i als orígens de la

vida. Tot el que fa un nen a la pantalla sembla que

ho fa per primera vegada i és precisament això el

que fa tan valuosa la pel·lícula, dedicada a filmar

rostres joves en transformació. El nen inventa la

vida, s’ho passa malament, però desenvolupa al

mateix temps totes les facultats de resistència.

Aquestes idees generals han guiat l’elecció d’episo-

dis autèntics o imaginaris que constitueixen la trama

de La piel dura [...] La infància és el millor món que

conec. Em sento millor amb un nen que amb un

adult. Les persones adultes estan massa impressio-

nades per un paper social per poder ser veritable-

ment sinceres. No puc tenir una conversa amb

elles, només quan parlem de cinema. Amb els

nens, al contrari, puc parlar de tot».

Pròleg al guió de La piel dura (París: Flammarion,
1976)

Opinions de la crítica
«Truffaut aconsegueix amb La piel dura una pel·lícu-

la a la vegada dispersa i intensa, petita com els per-

sonatges que la interpreten i tan profunda en la

seva petitesa com les motivacions d’aquests perso-

natges».

«Com havia fet a Besos robados, Truffaut se serveix

d’una cançó de Charles Trenet, Les enfants s’en-
nuient le dimanche (Els nens s’avorreixen el diu-
menge), i busca aquest mateix to de poesia imme-

diata, tendra, popular, per a la pel·lícula, que dedica

als “febles” més propensos a “endurir-se”: els

nens».

Joan Lorente-Costa. Avui, 2 d’octubre de 1985

«A Truffaut se li nota no ja la tendresa sinó la com-

plicitat amb els nens. Els comprèn sense falsos

paternalismes i no subratlla, sinó que ensenya tot el

que els passa. No es tracta d’un discurs sociològic

ni d’una posició moral de principi, sinó d’una identi-

ficació amb els éssers indefensos que pateixen unes

determinades formes d’agressió i als quals s’impe-

deix el desenvolupament en harmonia i llibertat».

Jordi Batlle Caminal. La Vanguardia, 24 de juny de
1993

La piel dura

Filmografia de François Truffaut:

Los cuatrocientos golpes (1959); Tirad sobre el pianista (1960); Jules y Jim (1962); El amor a los veinte años (epi-
sodi «Antoine et Colette») (1962); La piel suave (1964);Fahrenheit 451 (1966); La novia vestía de negro (1968);
Besos robados (1968); La sirena del Mississippi (1969); El pequeño salvaje (1964); Domicilio conyugal (1970); Las
dos inglesas y el amor (1971); Una chica tan decente como yo (1972); La noche americana (1973); Diario íntimo
de Adele H. (1975);La piel dura (1976); El amante del amor (1977); La habitación verde (1978); 1979: El amor en
fuga (1979); El último metro (1980); La mujer de al lado (1981); Vivamente el domingo (1983).
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La piel dura
François Truffaut

Objectius pedagògics

• Proposem la visió i l’anàlisi de La piel dura com una

crònica viscuda de la infància en què els nens són

els únics protagonistes. Les seves vivències, les

seves experiències, la seva quotidianitat i les seves

relacions –sovint problemàtiques– amb els adults

són mostrades pel director francès sense paternalis-

mes ni efectismes de cap mena, amb gran naturali-

tat: el més destacat de la pel·lícula, en la nostra opi-

nió, és el fet que no comenta ni subratlla, sinó que

il·lustra i comprèn els petits protagonistes, i així con-

tribueix decisivament a la consecució d’una atmosfe-

ra absolutament quotidiana.

• Destaquem positivament el fet que La piel dura utilit-

za un discurs narratiu poc convencional, amb diver-

ses línies argumentals intercalades en la trama i

sense cap protagonista clarament definit, per mos-

trar amb objectivitat i tendresa el món dels nens i

per allunyar-se, al mateix temps, de qualsevol temp-

tació pamfletària o documental. Valorem de manera

especial la utilització al llarg del film de tècniques i

recursos estrictament cinematogràfics, que serveixen

a Truffaut per construir una narrativa ben conjuntada

en la seva aparent dispersió i una història profunda

en la seva aparent senzillesa, que avança sense titu-

bejos i aconsegueix que ens identifiquem plenament

amb els seus petits protagonistes.

• També resulta especialment interessant la contrapo-

sició, a estones brutal, que el director francès esta-

bleix entre el món dels nens i el món, més difícil i

complicat, dels adults, que són contemplats com els

culpables dels problemes i de la infelicitat de molts

infants (fet exemplificat pel brutal cas de maltracta-

ments que pateix Julien Leclou). Contemplem la

pel·lícula, des d’aquesta perspectiva, com un espe-

rançat cant a la infància i a la vida.

El món dels nens i el món dels
adults
El cineasta francès François Truffaut proposa a La piel

dura un apropament a la infància i al despertar de l’a-

dolescència força diferent dels que havia realitzat en

alguns dels seus treballs anteriors, com el curtmetratge

Les mistons (1958) o els llargmetratges Los 400 golpes

(1959), la seva primera pel·lícula, i El pequeño salvaje

(1970), basada en una història real de finals del segle

XVIII i en què el mateix director interpretava un metge

que s’encarrega de cuidar i ensenyar un nen que ha

estat trobat en un bosc, despullat i sense parla. Fill

únic de pare desconegut i condemnat a presó per

haver desertat de l’exèrcit en ser destinat a Indo-xina,

Truffaut va passar la primera part de la seva infància

amb la seva àvia. Va deixar l’escola als 14 anys i

durant l’adolescència va estar a punt de caure en la

delinqüència. Una etapa dura i traumàtica de la seva

vida que marcaria de manera decisiva la seva posterior

carrera com a director. A diferència de la tristesa i de

la duresa de Los 400 golpes, film de caràcter gairebé

autobiogràfic, el director proposa a La piel dura una

crònica tendra, dolça i amable, però no exempta d’aci-

desa, dels últims dies de curs dels alumnes de l’escola

de Thiers, un poble del sud de França. Lluny de la

voluntat rupturista, tant argumental com cinematogràfi-

ca, dels seus primers treballs com a director, represen-

tatius de l’anomenada nouvelle vague (“nova onada”)

del cinema francès (a1), La piel dura és un film

complex i profund en la seva aparent senzillesa.

També és un film valent i arriscat, no només per anar

a contracorrent del cinema imperant, sinó perquè s’a-

llunya dels tòpics habituals de les produccions cine-

matogràfiques protagonitzades per nens i mostra la

vida, les vivències i el comportament dels infants sense

cops d’efecte, sense subratllats, amb gran serenitat i

respecte, al mateix temps que defuig, gràcies a una

excel·lent posada en escena cinematogràfica, qualse-

vol temptació documental. El to i l’objectiu de la

pel·lícula, de fet, queden ja patents en el títol original

francès, L’argent de poche, que es podria traduir lite-
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ralment com “diners de (la) butxaca”, traduït a

Espanya com La piel dura per un dels diàlegs del film,

en què un dels personatges afirma que «els nens tenen

la pell dura». La pel·lícula es va rodar a Thiers durant

l’estiu, aprofitant que les aules estaven buides, i va

comptar amb la participació entusiasta de tots els nens,

convertits per uns dies en protagonistes cinematogrà-

fics d’unes històries i d’unes vides no gaire diferents de

les seves: la majoria de personatges, de fet, conserven

el nom i fins i tot el cognom de la vida real, i Truffaut

també va donar un petit paper a la seva filla Eva (la

noia de cabell arrissat que va al cine amb Patrick i el

seu amic). Els nens, a diferència de la resta de films

del director, són aquí els únics i veritables protagonistes

de la pel·lícula, en un recorregut vital que va des del

naixement (el fill del professor i de la seva dona) fins a

l’arribada a l’adolescència, moment representat pel

petó final que Patrick i Martine es fan a les colònies

d’estiu. Els adults tenen un paper anecdòtic al llarg del

film, des del mateix Truffaut –entrevist breument al

principi, abans dels títols de crèdit, assegut dins d’un

cotxe–, els professors, el conserge i el director de l’es-

cola, fins als pares, familiars i amics dels petits prota-

gonistes, molts dels quals no tenen cap mena de

presència al llarg del desenvolupament de la trama. La

pel·lícula contraposa constantment el món innocent,

tendre i pur de la infància amb el món dels adults, pel

qual el director no sembla estar gens interessat, fins al

punt que arribaria a afirmar: «Em sento millor amb un

nen que amb un adult. Les persones adultes estan

massa impressionades per un paper social per poder

ser veritablement sinceres. No puc tenir una conversa

amb elles, només quan parlem de cinema. Amb els

nens, al contrari, puc parlar de tot».

Els nens tenen la pell dura
La piel dura, per aquest motiu, lluny de tenir una

estructura convencional, s’estructura a partir d’anècdo-

tes aparentment trivials i insignificants, sense cap pro-

tagonista clarament definit però amb diferents petites

històries que es van intercalant en la trama, narrades

amb gran naturalitat i sense cap mena d’artificis ni

efectismes: Julien Leclou, un nen maltractat per la seva

mare i la seva àvia, arriba a l’escola a meitat de juny,

poc abans que s’acabi el curs; Patrick Desmouceaux,

que viu sol amb el seu pare minusvàlid, s’enamora de

la Sra. Riffle, la mare del seu amic Laurent, i li compra

un ram de flors; Grégory cau des d’un sisè pis quan

jugava amb el seu gat i no es fa mal; Sylvie és castiga-

da pels seus pares i un diumenge la deixen tancada a

casa i se’n van a dinar al restaurant; els germans

DeLuca tallen els cabells a un company de classe per

quedar-se amb els diners que el seu pare li ha donat

per anar a la perruqueria... Truffaut exerceix la funció

d’il·lustrador, d’observador distant, i mostra tant les jor-

nades a l’escola, els dies de festa, els jocs, els acudits i

les entremaliadures dels nens, com les relacions que

mantenen amb els adults, convertits, com el director,

en simples testimonis de l’acció. Però el director no

només il·lustra i observa, sinó que s’identifica plena-

ment amb els seus petits protagonistes, els comprèn

sense falsos paternalismes ni discursos moralistes o

sociològics, i d’aquesta manera aconsegueix també

que els espectadors s’identifiquin amb les seves aven-

tures quotidianes. Pel cineasta francès, tal com expres-

saria després en diversos articles i entrevistes, «els

nens inventen la vida, tot el que fan a la pantalla sem-

bla que ho fan per primera vegada i és precisament

això el que fa tan valuosa la pel·lícula, dedicada a fil-

mar rostres joves en transformació». Juntament amb la

guionista Suzanne Schiffman, Truffaut va estar diversos

mesos recollint notícies i anècdotes de llibres, revistes i

diaris relacionades amb els nens, fet que contribueix

enormement a la impressió de realitat i quotidianitat

que la pel·lícula transmet de principi a final. El món

delicat i alhora màgic de la infantesa és contemplat a

partir de retalls, de moments, de petites vivències

absolutament quotidianes amb què resulta impossible

no sentir-se identificat. Però la pel·lícula té també

moments dramàtics i de tensió (el brutal cas de mal-

tractaments que pateix Julian Leclou, sense anar més

lluny, i que acaba feliçment amb la detenció de la seva

mare i de la seva àvia per part de la policia); moments

que, d’alguna manera, pretenen advertir el públic del

perill que corren els nens si no se’ls ajuda i se’ls prote-

geix de la manera adequada i que posen de manifest

la contraposició, ja apuntada, entre el món de la infàn-

cia i el món “adulterat” dels adults. Pel cineasta

francès, els adults són, en molts moments, els princi-

pals responsables dels problemes i de la infelicitat dels

nens, motiu pel qual arriba a apuntar exageradament,

per boca d’un dels professors de l’escola, que els nens

no tenen el pes que haurien de tenir en la societat i en

el món perquè no tenen dret de vot. El llarg parlament

que el professor Richet fa als alumnes de l’escola l’úl-

tim dia de classe abans de les vacances d’estiu és,

segurament, el moment més forçat i inversemblant de

La piel dura
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la trama, però serveix al director per posar de manifest,

de manera clara i diàfana, la seva opinió respecte a la

història que narra: «Recordo que estava desitjant arri-

bar a ser adult perquè sabia que els adults tenen tots

els drets i poden dirigir la seva vida com vulguin», diu

el professor als nens. «Un adult desgraciat pot

començar de nou la seva vida en un altre lloc, pot par-

tir de zero; un nen desgraciat no reacciona igual. Ell se

sent desgraciat però ni tan sols pot posar un nom sota

la seva desgràcia, i, el que és pitjor, pateix interiorment

perquè no pot discutir o comentar res amb els pares o

els adults que el fan patir. Un nen desgraciat, un nen

màrtir, se sent sempre culpable, i això és el més abo-

minable. D’entre totes les injustícies d’aquest món, les

que tenen a veure amb els nens són les més injustes,

les més innobles, les més odioses. El món no és ni serà

mai just però s’ha de lluitar perquè hi hagi més justí-

cia». Aquests apunts dramàtics, necessaris per fer

avançar l’acció, no fan sinó realçar l’atmosfera tendra i

alegre, l’ambient tranquil i plàcid, gairebé provincià,

que es respira al llarg de la pel·lícula. I és que, com

també diu Truffaut per boca d’un altre dels seus perso-

natges, «Els nens són molt forts, es burlen de la vida i,

a més, tenen la pell dura». El pas de la infància a l’ado-

lescència i de l’adolescència al món adult és contem-

plat, així, com un procés d’enduriment: la vida va

endurint els nens i els va preparant per una vida adulta

difícil i complicada en la qual, com a mínim per a

Truffaut, perden bona part de la seva puresa i de la

seva màgia. 

Proposta d’activitats

• Debat a classe al voltant dels temes i valors que

exposa la pel·lícula. Estudiar el paper que tenen els

nens en la nostra societat actual en relació amb

altres països, valorant l’existència de casos de mal-

tractaments i explotació infantil. 

• Buscar informació sobre pel·lícules que presentin

una història similar a la de La piel dura, com per

exemple Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier,

1999), i determinar quina visió aporten a les situa-

cions plantejades en el film de François Truffaut.

• Analitzar i valorar l’estructura narrativa del film, sense

cap protagonista clarament definit i construït a partir

de múltiples anècdotes i vivències aparentment

banals i intranscendents. 

• Comentar i analitzar els conceptes i valors que expo-

sa la pel·lícula (defensa de la infància, contrast entre

el món dels nens i el món dels adults, tolerància,

amistat, etc.), a partir del brutal cas de maltracta-

ments que pateix el nen Julien Leclou.

• Fer una comparació entre la pel·lícula de François

Truffaut i altres textos i films relacionats amb l’argu-

ment del film, buscant les principals idees, les sem-

blances i les diferències que s’hi poden establir. 

• Estudiar i valorar la situació dels nens i de l’ensenya-

ment públic a Espanya, així com la tasca que desen-

volupen els professors i les professores en moltes

escoles, relacionant els fets i les vivències descrites a

la pel·lícula amb la nostra realitat més immediata. 

La piel dura

(a1) Entre els anys 1958 i 1962, fins a 97 cineas-
tes francesos van presentar la seva primera pel·lícula,
en un moviment cinematogràfic englobat en l’aparició
dels nous cinemes dels anys seixanta que es va
conèixer amb el nom de la nouvelle vague (“nova
onada”). Alguns d’aquests cineastes, com el mateix
Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques
Rivette o Eric Rohmer, ja havien destacat a mitjans de
la dècada dels cinquanta pels seus articles i crítiques
a la revista de cinema Cahiers du Cinéma, d’André
Bazin, en què carregaven amb especial virulència
contra el cinema francès d’aquells anys i en què
defensaven la figura de l’autor cinematogràfic i un
tipus de cinema en el qual el control de les pel·lícules
recaigués en el director i no en la indústria o els pro-
ductors. Truffaut, per exemple, en el seu escrit més
cèlebre, «Una certa tendència del cinema francès»,
publicat a finals de 1954, acusava de manera exage-
rada els directors francesos de l’època de realitzar
«un cinema burgès només per a burgesos». La nou-
velle vague va durar pocs anys, fins poc abans de
meitat dels seixanta, però va facilitar el debut en la
direcció de tota una nova generació de cineastes
(molts encara continuen en actiu) i va contribuir de
manera decisiva a l’evolució del llenguatge cinema-
togràfic més clàssic fins a arribar al que alguns autors
han anomenat després la “modernitat cinematogràfi-
ca”. Contemplats quaranta anys després, en tot cas,
molts dels films posteriors de Truffaut i d’altres com-
panys de la seva generació no resulten tan diferents
del “cinema burgès” que criticaven amb tanta con-
tundència. 
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• La pel·lícula de François Truffaut mostra diferents anècdotes i vivències
dels nens de l’escola de Thiers, sense cap protagonista clarament definit i
amb una voluntat clarament naturalista. Quina de les diferents situacions

plantejades en el film t’ha sorprès més? Creus que estan tractades de manera realista? T’has
sentit identificat amb algunes d’elles? La pel·lícula tindria la mateixa força si el director s’hagués
decantat per realitzar un simple documental? 

• Després que el petit Gregory hagi caigut des d’un sisè pis sense fer-se mal, un dels personatges
adults de la pel·lícula diu: «Els nens són molt forts, es burlen de la vida i, a més, tenen la pell
dura». Valora i comenta aquesta afirmació. Creus que resumeix l’esperit de la pel·lícula? Per
què?

• Julien Leclou és un nen maltractat per la seva mare i la seva àvia i que viu en unes condicions
de vida miserables. Valora l’actitud i el comportament de Julien al llarg del film. Reaccionaries
igual que Julien si et trobessis en una situació semblant? Per què? Creus que un fet tan terrible
com aquest podria tenir lloc en el nostre entorn més immediat?

François Truffaut



• Aquest és un fragment del llarg parlament final que el professor de l’escola fa als seus alumnes
l’últim dia de classe abans de les vacances: «Recordo que estava desitjant arribar a ser adult
perquè sabia que els adults tenen tots els drets i poden dirigir la seva vida com vulguin. Un
adult desgraciat pot començar de nou la seva vida en un altre lloc, pot partir de zero; un nen
desgraciat no reacciona igual. Ell se sent desgraciat però ni tan sols pot posar un nom sota la
seva desgràcia, i, el que és pitjor, pateix interiorment perquè no pot discutir o comentar res amb
els pares o els adults que el fan patir. Un nen desgraciat, un nen màrtir, se sent sempre culpa-
ble, i això és el més abominable. D’entre totes les injustícies d’aquest món, les que tenen a
veure amb els nens són les més injustes, les més innobles, les més odioses. El món no és ni
serà mai just però s’ha de lluitar perquè hi hagi més justícia». Hi estàs d’acord? Creus que les
diferències que Truffaut estableix entre el món dels nens i el món dels adults al llarg de la
pel·lícula són exagerades? Valora el paper dels professors i de l’ensenyament en la formació de
la personalitat i del comportament dels nens. 

• En aquesta mateixa escena, el professor afirma més tard que les autoritats i els partits polítics
tindrien molt més en compte els nens si aquests poguessin anar a votar. Valora i comenta
aquesta afirmació. Creus que els governs d’arreu del món no fan prou cas a la infància? Si es
pogués anar a votar sense ser major d’edat, canviaria alguna cosa? Què demanaries als polítics
si et volguessin escoltar?

• Fent un balanç del que passa a la pel·lícula des del principi fins al final, a quina conclusió arri-
bes? Creus que hi pot haver alguna conclusió? Què ens vol explicar François Truffaut amb
aquesta història? 
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