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Material didàctic elaborat per:

Fitxa tècnica

La Ventafocs
Václav Vorlícek
Txecoslovàquia, 1973
 85 minuts
Versió en català

Fitxa tècnica

Títol original: Tri orísky pro Popelku
Argument i guió: Václav Vorlícek
Fotografia: Josef Illik
Música: Karol Svoboda

Sinopsi

La germana de la Ventafocs assisteix 
al ball del castell del rei. La Ventafocs 
s’ha de quedar a treballar a casa... 
Però, qui es podia imaginar que ella 
i el príncep ja s’havien trobat abans, 
caçant i muntant a cavall pels boscos 
coberts de neu?

Què treballem?

·  Les versions i les adaptacions
·  Els contes de fades
·  El doblatge
·  Recursos	cinematogràfics



4

www.dracmagic.cat

Material didàctic elaborat per:

Àmbit de llengües

• Desenvolupar la competènca en la llen-
gua catalana com a vehicle de comunicació 
parlada o escrita per a la construcció dels 
coneixements, per al desenvolupament per-
sonal i l’expressió i per a la seva participació 
en les creacions culturals. 

• Desenvolupar la competència audiovisu-
al amb la consciència de la importància de 
l’ús de les tecnologies de la informació i co-
municació i la influència que els missatges 
audiovisuals i els seus llenguatges tenen en 
els nous sistemes de comunicació, que con-
figuren moltes de les realitats d’aquest món 
plural i divers.

• Comprendre les obres de qualitat que for-
men part de la cultura tradicional a partir 
d’un accés guiat a aquestes obres. Desco-
brir el plaer per la lectura, saber identificar 
estètiques i recursos i apreciar textos lite-
raris de gèneres diversos (poètic, narratiu, 
teatral, etc.)

• Aprendre a actuar adequadament en un 
món plural, multilingüe i multicultural. 
Conèixer i valorar les llengües desconegu-
des i saber gestionar els problemes de les 
interaccions multilingües.

Continguts curriculars relacionats

Educació artística

• Adquirir la capacitat d’interpretar i repre-
sentar el món: aprendre a percebre, però 
també a produir a partir del coneixement i 
de la comprensió d’un mateix i de l’ entorn i 
a entendre les imatges com una representa-
ció de la realitat.

• Conèixer els diferents codis artístics i l’ús 
de tècniques i recursos que són propis de 
les disciplines artístiques. 

• Ampliar les possibilitats d’expressió i co-
municació amb els altres per mitjà dels re-
cursos que proporcionen els llenguatges ar-
tístics, promovent la iniciativa personal, la 
imaginació i la creativitat. 

• Implicar-se com a subjectes actius en pro-
jectes on es puguin establir vinculacions 
amb les convencions culturals i estètiques 
del passat i contemporànies, amb la tradi-
ció, amb la pluralitat de l’entorn, amb la prò-
pia experiència i amb altres coneixements.

Continguts curriculars relacionats



5

www.dracmagic.cat

Material didàctic elaborat per:

Les versions i les adaptacions

La Ventafocs és sens dubte un conte molt 
conegut.	Es	tracta	d’una	narració	molt	antiga	
basada	 en	 el	motiu	 tradicional	 de	 l’opressió	
injusta	que	finalitza	amb	l’alliberació.	El	conte	
de La Ventafocs és originari de la Xina i la pri-
mera versió escrita que se’n coneix es remun-
ta al segle XI. Al llarg dels anys, però, se n’han 
fet	centenars	de	versions	arreu	del	món	fins	
arribar a formar part de la cultura popular de 
molts països. 

A Occident, les versions més conegudes són la 
de Charles Perrault i la dels Germans Grimm. 
També	 s’ha	 popularitzat	 notablement	 a	 tra-
vés de la pel·lícula d’animació de Walt Disney 
de 1950. La versió catalana més comuna que 
ha	estandarditzat	el	nom	de	Ventafocs per a 
aquest personatge en aquesta llengua és la 
recollida per Joan Amades. 

Fer	una	versió	d’una	història	popular	significa	
explicar el conte o narració canviant o variant 
alguns elements per tal d’adaptar-los millor 

a	les	particularitats	d’un	grup	social	o	poble.	
Versionar	 vol	 dir	 emfatitzar	 alguns	 elements	
del	conte	i	eliminar	o	modificar-ne	d’altres	per	
reflectir	 la	 situació	 general	 en	 diversos	 con-
textos socials i històrics. 

En	el	cas	de	la	Ventafocs,	s’han	comptabilitzat	
més de 300 versions. De l’original xinès pro-
venen elements com els diminuts peus de la 
protagonista (a la cultura xinesa es conside-
raven	signe	de	noblesa	i	distinció),	la	crueltat	
de la madrastra i les transformacions màgi-
ques. Enlloc de la fada, qui ajuda i consola a 
la Ventafocs en la versió xinesa és un peix. A 
la versió de la pel·lícula txeca, la fada tampoc 
apareix sinó que són unes avellanes màgiques 
les	que	proporcionen	a	la	Ventafocs	els	vestits	
per anar al ball.

Les adaptacions, en canvi, són el resultat de 
portar una història a un altre mitjà d’expres-
sió. Per exemple, de la narració escrita a l’au-
diovisual, com en el cas que ens ocupa. També 
es poden fer adaptacions del mitjà escrit al te-
atre, a la ràdio, o a la música, i a l’inrevés. En 
el procés d’adaptar una història sovint també 
se’n	realitza	una	versió	ja	que	les	particulari-
tats de cada llenguatge comporten variar ele-
ments del propi conte. Quan es fa una adap-
tació s’ha de tenir en compte que el procés 
de recepció dels espectadors i espectadores, 
lectors i lectores o oients, o en general del 
públic, varia molt en funció del mitjà a través 
del qual s’explica la història i per tant és ne-
cessària	una	adaptació	curosa	que	respecti	les	
especificitats	del	llenguatge	que	fa	servir.	

Les versions i les adaptacions
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Les versions i les adaptacions

Proposta d’activitats

• Les diferents formes que pot adquirir una mateixa història és una de les coses que 
els i les alumnes tenen la oportunitat de copsar ben aviat, ja sigui comparant versions 
orals o escrites d’un mateix conte o, sobretot, mitjançant les diferents versions de 
tantes històries que poden veuen al cinema o a la televisió. La pel·lícula de La Ventafocs 
s’afegeix	a	la	llista	de	contes	que	coneixem	de	diferents	maneres.	Reflexionar	sobre	
quines altres versions de La Ventafocs coneixem i on les hem vist, llegit o escoltat. 
Comparar les diferències entre les versions i pensar a què es deuen els canvis. 

• Recollir imatges extretes d’altres versions audiovisuals de La Ventafocs i comparar-
les amb la de  Václav Vorlícek. Per exemple: La Ventafocs (versió animada produïda 
per Disney, 1950), Cinderella	 (musical	de	Rodgers	 i	Hammerstein	protagonitzat	per	
Julie Andrews, 1957), Cinderella (dirigida per Toshiyuki Hiruma Takashi i produïda per 
Jetlag	Productions,	1994)	Ventafocs (dirigida per Kenneth Brannagh i produïda per 
Disney, 2015 ). Observar quins són els elements visuals que es mantenen, i quins els 
que canvien.  

• Fer una adaptació és el que fem sense adonar-nos-en cada vegada que expliquem 
verbalment	una	pel·lícula	que	hem	vist	a	algú	que	no	 l’ha	vista:	utilitzem	recursos	
únicament	verbals	per	explicar	alló	que	hem	vist	i	sentit	amb	ulls	i	oïdes.	De	la	mateixa	
manera, quan expliquem un conte amb imatges estem adaptant en colors, formes i 
sons	allò	que	només	hem	llegit	o	sentit.	Redactar	un	breu	resum	de	la	pel·lícula	que	
hem vist intentant expressar també els elements del llenguatge audiovisual (la música, 
els colors, el moviment de càmara, etc). Incloure en la descripció de la història alló que 
la pel·lícula ens ha fet arribar a través de tots els seus recursos. 

• Per a adaptar el conte de La Ventafocs a una pel·lícula s’ha hagut de tenir en compte 
que	el	llenguatge	escrit	 i	el	cinematogràfic	són	diferents.	Pensar	i	fer	una	llista	dels	
canvis i adaptacions que s’han hagut de fer.
 Quines coses es poden escriure però no es poden representar tant fàcilment 
amb imatges?
 Quines coses es poden representar amb imatges o amb so però en canvi són 
molt difícils d’explicar amb paraules? 
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Els contes de fades

Els	contes	de	fades	són	un	tipus	de	conte	tra-
dicional on apareixen elements de màgia (no 
exclusivament fades, també altres éssers mà-
gics), criatures pròpies del folklore i sovint un 
ensenyament moral. Contràriament al que 
molt sovint es pensa, no són només contes 
per a infants. De fet, els contes de fades vé-
nen	de	rondalles	molt	antigues,	que	provenen	
molt probablement dels mites. 

Els personatges i elements que apareixen en 
aquest	tipus	de	contes	acostumen	a	 respon-
dre	 a	 arquetips	 bàsics,	 per	 això,	molt	 sovint	
es troben històries molt similars en cultures 
molt allunyades. L’estudi dels contes de fades 
implica tant a la literatura com a l’antropolo-
gia.	 L’estudiós	 rus	Vladímir	 Prop	 va	 analitzar	
els	contes	populars	fins	que	va	descobrir	una	
sèrie	d’elements	narratius	irreductibles	a	par-
tir	dels	quals	es	desenvolupa	una	estructura	
constant	en	aquest	tipus	de	narracions.	A	Eu-
ropa, els Germans Grimm són els principals 
recopiladors de contes de fades. 

La	 productora	 de	 cinema	 infantil	 Disney	 ha	
adaptat des de l’inici de la seva trajectòria 
nombrosos contes de fades com Blancaneus 
i els set nans, La Ventafocs, La bella dorment, 

La caputxeta vermella, i molts d’altres. En les 
seves adaptacions els contes es presenten 
com	a	innocents,	amb	finals	sempre	feliços	i,	
en	 general,	 deslligats	 de	 les	 identitats	 cultu-
rals. Degut a la seva enorme capacitat de re-
percussió	a	vegades	s’identifiquen	els	contes	
de fades amb la versió de Disney, quan sovint 
la pel·lícula animada té molt poc a veure amb 
l’essència del conte tradicional.

El conte de La Ventafocs	 respon	 al	 prototip	
de conte de fades, però en aquesta versió 
cinematogràfica	 el	 personatge	 protagonista	
s’allunya	 de	 la	 imatge	 victimista	 i	 abnegada	
que solen presentar les versions més ensucra-
des,	per	oferir-nos	un	perfil	vivaç,	enginyós	 i	
fins	 i	 tot	desvergonyit	de	 la	protagonista.	En	
aquest cas ens trobem amb una noia amb un 
món propi, amb el seu cercle d’amics i les se-
ves	complicitats,	i	amb	una	actitud	indòmita	i	
trapella. Al bosc, on es mou a lloms del seu ca-
vall com una experta caçadora, coneix el prín-
cep, amb qui competeix amb la ballesta, i la 
història d’amor que s’inicia entre ells és molt  
diferent de la que solen presentar els contes 
de	fades.	L’	humor	 i	 la	naturalitat	dels	senti-
ments que expressen en fan un relat modern 
i emocionant i permeten fer-ne una lectura 
contemporània.

Pel que fa a l’ensenyament moral, aquest s’ha 
anat afegint i canviant en el transcurs de to-
tes les versions que s’han fet del conte. Però 
la narració planteja el problema de la rivalitat 
fraterna	i	el	conflicte	entre	la	nena	i	la	mare.	
Ofereix així la possibilitat de que els nens i les 
nenes	 se	 sentin	 representats	 o	 identificats	
amb	els	personatges	i	els	seus	conflictes.	

Els contes de fades
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Proposta d’activitats

• Com hem dit, les fades no són imprescindibles en els contes de fades. A la pel·lícula 
que hem vist de la Ventafocs no hi apareix cap fada. Explicar quins són els elements 
màgics que apareixen en la història i com estan representats. 

• De la mateixa manera, les protagonistes femenines dels contes de fades no tenen 
perquè	ser	víctimes	indefenses	en	busca	del	príncep	que	les	salvi.	Reflexionar	sobre	
com	solen	ser	les	protagonistes	femenines	del	contes	de	fades,	amb	quins	adjectius	les	
podríem	qualificar.	Comparar-les	amb	la	protagonista	de La Ventafocs. 

• La majoria de contes de fades tenen un ensenyament moral. Com que aquest 
ensenyament no ha de ser explícit en la narració, es poden interpretar molts 
ensenyaments	diferents	a	partir	de	la	mateixa	història.	Explicar	quins	aprenentatges	
es poden extreure de la pel·lícula La Ventafocs. Els personatges mitjançant les seves 
accions i decisions ens poden ensenyar alguna cosa?

•	Els	finals	dels	contes	de	fades	tradicionals	no	sempre	són	feliços	i	poden	variar	molt	
segons	la	versió.	Inventar	un	final	diferent	per	a	La Ventafocs. 

• L’analista de contes Vladímir Prop va desenvolupar una sèrie de personatges 
arquetípics	que	solen	aparèixer	en	els	contes	populars.	Veure	si	són	presents	en	La 
Ventafocs i quin personatge els encarnaria: 

Els contes de fades

L’heroi o protagonista

El dolent

El donant (la persona que ajuda l’heroi amb 
un objecte o consell)

El mag

La princesa

El rei o pare de la noia

El desencadenant de l’acció

L’usurpador
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El doblatge

Hi ha moltes formes diferents de traduir un 
audiovisual	però	les	dues	més	utilitzades	són	
el	doblatge	i	la	subtitulació.

El doblatge és un procés de postproducció au-
diovisual	que	consisteix	en	substituir	el	diàleg	
original d’una pel·lícula per una nova gravació 
dels diàlegs. El fet que a cada país es parli una 
llengua diferent fa que les pel·lícules fetes a 
d’altres països hagin de ser traduïdes per a 
poder-les	entendre.	El	doblatge	també	s’utilit-
za	per	a	donar	veu	als	personatges	de	dibuixos	
animats o per afegir una veu en off (una veu 
d’algú que no apareix en pantalla). 

Subtitular	vol	dir	incrustar	un	text	escrit	amb	
la traducció del diàleg que s’escolta en versió 
original (d’aquí vénen les sigles que a vegades 
veiem a les cartelleres del cinema VOS: Versió 
Original	Subtitulada).	Una	de	les	principals	di-
ferències	entre	el	doblatge	i	la	subtitulació	és	

que doblar és unes deu vegades més car que 
subtitular.	Quan	una	pel·lícula	es	subtitula	es	
conserven les veus i les entonacions dels ac-
tors originals. 

El doblatge a Espanya
La preferència de cada país per doblar o sub-
titular	 les	 pel·lícules	 prové	 de	 les	 decisions	
preses	a	finals	dels	anys	20	i	principis	dels	30.	
Amb l’arribada del so al cinema, alguns paï-
sos,	principalment	per	 raons	polítiques	 lliga-
des als nacionalismes, van escollir el doblatge 
com	 a	 forma	 d’enfortir	 la	 identitat	 i	 un	 cert	
control de la informació. Entre els països que 
van escollir el doblatge hi ha Espanya, França, 
Alemanya i Itàlia. 

A	 Espanya	 el	 doblatge	 es	 va	 generalitzar	 a	
partir	 de	 1932	 quan	 la	 Segona	 República	 va	
decidir introduir-lo a Barcelona i Madrid. Des-
prés de la Guerra Civil Espanyola el govern de 
Francisco	 Franco	 va	 impulsar	 una	 normativa	
basada en la Llei de Defensa de la Llengua, de 
manera	que	a	partir	de	1941	totes	les	pel·lícu-
les havien de ser doblades al castellà. Aques-
ta	 norma	 tenia	 dos	 objectius	 polítics:	 d’una	
banda, fomentar el nacionalisme a través de 
la	 identitat	 lingüística	 i	 de	 l’altra,	 la	 possibi-
litat d’exercir la censura sobre les pel·lícules 
estrangeres. 

La primera pel·lícula doblada al català va ser 
Draps i ferro vell, una producció francesa que 
es va doblar el 1933. La Ventafocs va ser la pri-
mera	 pel·lícula	 infantil	 doblada	 al	 català	 per	
iniciativa	de	l’Associació	Cavall	Fort,	Drac	Mà-
gic, Rialles i amb una traducció d’Albert Jané. 
Es va estrenar el 1977 i es va fer molt popular 
entre els nens i les nenes d’aquella època que 
encara la recorden com una de les pel·lícules 
més destacades de la seva infància.

El doblatge
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El doblatge

Proposta d’activitats

• Els actors i actrius que representen els personatges de La Ventafocs no parlen 
català i, en canvi, en aquesta versió doblada els podem entendre. Pensar com 
han	hagut	de	triar	els	dobladors	(edat,	tipus	de	veu,	entonació,	etc)	per	a	que	les	
veus	encaixin	amb	els	actors	i	actrius		i	no	resultin	estranyes.	

• La traducció dels diàlegs d’Albert Jané fa servir expressions catalanes per subs-
tituir	les	originals	txeques.	Pensar	si	hi	ha	expressions	desconegudes	i	buscar-les	
al diccionari.

•	La	Ventafocs	li	planteja	al	final	de	la	història	aquesta	endevinalla	al	príncep:	

 Una cara plena de sutge però no és cap escura-xemeneies. 
 Un barret amb plomes, una ballesta i una camisola però no és cap caçador.
 Un vestit amb brodat d’or però no és cap princesa. 
 Qui és? 

Proposar que cada nena o nen escrigui una endevinalla relacionada amb la seva 
personalitat. 
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El	 llenguatge	cinematogràfic	està	 format	per		
la	unió	entre	 imatges	 i	so.	A	partir	d’aquests	
elements	es	constitueixen	una	sèrie	de	recur-
sos que permeten un ampli ventall de possibi-
litats expressives. En el camp de la imatge, dos 
dels	recursos	més	importants	són	la	planifica-
ció i els moviments de càmera. 

La	planificació	consisteix	en	la	variació	del	pla.	
Aquest pot anar des de la màxima proximitat 
amb	el	subjecte	o	objecte	que	grava	fins	a	la	
màxima	llunyania.	Una	breu	classificació	de	ti-
pus de plans seria la següent:

Pla detall: És un pla molt tancat que conté un 
o alguns detalls d’un objecte o subjecte. 

Primer pla: És el que es situa més a prop del 
subjecte, és a dir, normalment en el rostre de 
l’actriu	o	l’actor.	Conté	un	alt	contingut	psico-
lògic	i	dramàtic.	El	seu	objectiu	és	captar	i	ex-
pressar emocions. 

Pla Americà: És el que mostra les ¾ parts del 
cos	humà,	és	a	dir,	fins	a	l’alçada	dels	genolls	
aproximadament. Té el seu origen en les pel-
lícules de l’Oest nord-americanes que volien 
remarcar les armes que els cowboys duien lli-
gades a la cintura. 

Pla Mig: És aquell que es situa en un terme 
mig entre el primer pla i el pla general. Es pot 
distingir	 entre	 dues	 variants:	 el	 pla	Mig-curt	
(veiem	al	personatge	fins	a	l’alçada	del	pit)	i	el	
pla	Mig-llarg	(el	veiem	fins	a	la	cintura).

Pla General: És el pla que conté la situació en 
conjunt, incloent els decorats i l’escenari. Es 
situa més lluny dels personatges però descriu 
la seva relació amb l’entorn. 

Els moviments de càmera ajuden a dotar de 
dinamisme les escenes així com a dirigir l’aten-
ció de l’espectador cap a algun dels elements 
visuals en concret. També serveixen per unir 
dos	tipus	de	planificació	entre	sí,	sense	haver	
de tallar la gravació i per tant, sense haver de 
fer un muntatge posteriorment. Alguns dels 
moviments que es poden fer amb la càmera 
són els següents: 

El travelling: La càmera es desplaça cap enda-
vant o cap enrere, o bé als laterals de forma 
suau. Es necessita un aparell especial que sus-
tenti	la	càmera	per	a	realitzar-lo.	

El zoom: Es tracta d’un apropament o allunya-
ment	progressiu	que	es	realitza	amb	una	fun-
ció de la pròpia càmera. 

Steady-cam: És el nom de l’aparell neces-
sari per sustentar la càmera sobre el cos de 
l’operador per tal que pugui caminar, córrer, 
o moure’s sense que la imatge es desestabilit-
zi.	S’usa	sobretot	per	a	fer	un	seguiment	a	un	
personatge mentre aquest es mou sense ha-
ver de tallar la gravació. També permet girar 
al voltant  del personatge. 

A La Ventafocs s’usa molt sovint el recurs de 
moviment	de	càmera	del	zoom.	Aquest	és	un	
recurs	 que	 darrerament	 ja	 no	 s’utilitza	 gaire	
ja que s’han ampliat molt tant les possibili-
tats de moviment de càmera (amb l’aparició 
d’aparells que ho faciliten), com la tendència 
a	utilitzar	una	major	varietat	de	plans,	de	ma-
nera que per anar d’un pla general a un pla 
mig,	enlloc	de	fer	l’apropament	amb	el	zoom,	
es faci amb un canvi de pla.  

Recursos cinematogràfics

Recursos cinematogràfics
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Material didàctic elaborat per:

Recursos cinematogràfics

•	Senyalar	quin	tipus	de	pla	és	cadascun	dels	següents:	

•	Observar	aquesta	seqüència	de	tres	imatges.	Proposar	una	alternativa	de	moviment	
de	càmera	o	planificació	que	permeti	anar	de	la	primera	a	la	última		sense	utilitzar	el	
zoom.	

Proposta d’activitats
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Material didàctic elaborat per:

Glossari

Glossari

Arquetip

Un	arquetip	és	un	patró	exemplar	a	partir	del	
qual en deriven altres objectes, idees o con-
ceptes. Aplicat a les persones o als personat-
ges	de	ficció	vol	dir	que	un	conjunt	de	qualitat	
personals	 arquetípiques	 son	 reproduïdes	 en	
personatges	 reals	 o	 ficticis.	 Són,	 doncs,	 pa-
trons	de	conducta	que	han	quedat	fixats	per	
la tradició. Per exemple, es pot dir d’una per-
sona que té un comportament “quixotesc” si 
seguix un patró de conducta similar al perso-
natge de Don Quijote de la Mancha de Cer-
vantes.

Protagonista 

El protagonista és el personatge principal 
d’una història, és a dir, el que actua en la ma-
jor part de les accions de la història. Normal-
ment, al voltant del personatge principal hi 
ha personatges secundaris que són els que 
condicionen les seves accions i hi intervenen. 
També ens podem trobar amb un antagonis-
ta, que és el que s’oposa i crea obstacles al 
proatgonista. En una història hi pot haver més 
d’un personatge protagonista. 

Postproducció audiovisual

La postproducció audiovisual és el conjunt de 
processos que s’apliquen al material audio-
visual ja enregistrat, és a dir, tot alló que és 
posterior	al	rodatge.	El	muntatge,	 la	subtitu-
lació,	 el	 doblatge,	 la	 veu	 en	 off	 i	 els	 efectes	
especials són alguns dels processos que s’apli-
quen en la postrproducció. 

V.O.S.

V.O.S són les inicials de l’expressió Versió Ori-
ginal	 Subtitulada	 i	 en	 l’àmbit	 cinematogràfic	
es refereix a les pel·lícules que s’exhibeixen 
en	la	seva	llengua	original	amb	subtítols	en	la	
llengua del país on es projecta. També es pot 
aplicar a un cinema en general, on sempre es 
projectin	pel·lícules	en	la	seva	versió	orginal.	
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Material didàctic elaborat per:

Pel·lícules relacionades

Pel·lícules relacionades

Cendrillon, Georges Méliès, França, 1899.

The Company of Wolves (En compañía de 
lobos),	Neil	Jordan,	Regne	Unit,	1984.

Něco z Alenky (Alicia), Jan Švankmajer, 
Txecoslovàquia, 1988.

FairyTale: A True Story (Encuentros 
fantásticos)	Charles	Sturridge,	Anglaterra,		
1997. 

Tic tac, Rosa Vergés, Espanya, 1997.

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

El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 
Espanya i Mèxic, 2006.


