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• Capgirar els personatges: la construcció de personatges lliures d’estereotips 

• Dels contes al cinema: l’adaptació cinematogràfica

• La creació d’un món de conte
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Fitxa tècnica

La revolta dels contes
Revolting Rhymes

Direcció i guió: Jakob Schuh i 
Jan Lachauer
Edició: Benjamin Quabeck 
Disseny de la producció: Nadya Mira
Música: Ben Locket
País: Regne Unit
Any: 2016
Durada: 58 minuts

Sinopsi

La revolta dels contes és una pel·lícula que posa en un mateix espai-temps fílmic personatges 

de diferents contes tradicionals com La Caputxeta, Els Tres Porquets o la Blancaneu, entre 

d’altres. Capgira les narracions clàssiques i els personatges de tota la vida per plantejar noves 

temàtiques i debats que estan a l’ordre del dia. És un film basat en el llibre infantil Revolting 

Rhymes de Roald Dahl publicat l’any 1982.



Material elaborat perLa revolta dels contes

5

Competències 
curriculars 

relacionades
Competències bàsiques de l’àmbit d’educa-

ció en valors socials i cívics:

• Qüestionar-se i usar l’argumentació́ per 

superar prejudicis i consolidar el pensa-

ment propi.

• Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cer-

car solucions alternatives.

Competències bàsiques de l’àmbit de conei-

xement del medi natural, social i cultural:

• Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels 

canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim.

• Valorar problemes socials rellevants inter-

pretant-ne les causes i les conseqüències 

per plantejar propostes de futur.

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

• Utilitzar elements bàsics dels llenguatges vi-

sual, corporal i musical i estratègies per com-

prendre i apreciar les produccions artístiques



Capgirar els 
personatges: 

la construcció de personatges  lliures 

d’estereotips
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Quan la història es fa vella...

Si parlem de contes tradicionals és possible 

que esperem que els personatges que hi apa-

reixen també ho siguin: princeses que bus-

quen un príncep blau, llops ferotges enmig 

del bosc, gegants que es mengen els nens 

o criades que somien ser les reines del ball. 

Sovint, els personatges que formen part de 

l’imaginari de les històries tradicionals són ar-

quetípics, de la mateixa manera que ho són 

les narratives a les quals estan subjectes. 

No és el cas de la pel·lícula que ens ocupa: 

a La revolta dels contes hi trobem un munt 

de personatges sortits de contes tradicionals 

que trenquen els estereotips als quals havien 

estat associats prèviament. Són protagonis-

tes amb un paper actiu en l’argument: prenen 

decisions i les seves accions comporten unes 

conseqüències que determinen el desenvolu-

pament de la trama. 

La Caputxeta es guanya la vida venent flors, 

és mare soltera i independent. En un pas-

sat, va saber vèncer el llop amb enginy i va-

lentia i veiem que ja coneixia “de què anava 

aquesta història”. La Blancaneu és amiga de 

la Caputxeta i no es resigna amb la seva sort: 



Esbossos exploratoris de Nadia Mira per al disseny del 
vestuari de la Caputxeta
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s’independitza de la madrastra i viu amb els 

set nans, que es dediquen a fer apostes a les 

curses de cavalls amb l’ajuda del mirall màgic. 

D’altra banda, la Ventafocs rebutja el príncep 

i la fada el converteix en gripau, i l’avarícia im-

mobiliària dels Tres Porquets els empeny a la 

corrupció i l’acció especulativa.

Tots aquests personatges coincideixen en 

l’espai narratiu a través del flahsback del nar-

rador principal, el llop, que enllaça les històries 

i ofereix un relat que convida els espectadors 

i les espectadores a qüestionar els estereo-

tips presents a alguns contes. L’apoderament 

de les figures femenines, la humanitat del llop 

o la fermesa de la Caputxeta i de la Blancaneu 

són aspectes que capgiren els contes clàs-

sics, actualitzant-ne el discurs. L’ambientació 

contemporània també es fa present en els ob-

jectes i els espais: hi veiem cotxes, grans edi-

ficis de ciment, negocis i bancs, entre d’altres.

El feminisme com a repte contemporani

El canvi en el desenvolupament narratiu dels 

personatges és especialment notable pel 

que fa als personatges femenins. Les dones 

d’aquesta història són valentes i no fugen de 

ningú, només d’allò que les oprimeix: la Blan-

caneu s’independitza, mantenint un caràcter 

innocent però resolutiu; la Caputxeta es desfà 

de qui s’interposa al seu camí i guanya la seva 

llibertat i la Ventafocs decideix que no vol ca-

sar-se amb el príncep. Així, el personatge de 

la Caputxeta respon a l’arquetip de superhe-

roïna venjativa, cada vegada més freqüent a 

les pel·lícules i llibres actuals (i pràcticament 

invisible fa una vintena d’anys); mentre que la 

Ventafocs posa en dubte els mites de l’amor 

romàntic presents en moltes històries d’arrel 

tradicional. Al capdavall, aquests personatges 

mostren una evolució lluny dels estereotips 

associats a la feminitat i incorporen la repre-

sentació de vides, desitjos i aspiracions diver-

ses, sense càstig narratiu ni judicis de valor. 
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Proposta 
d’activitats

1

2

Els personatges d’aquesta pel·lícula estan caracteritzats de manera 
diferent i es mouen per desitjos i decisions pròpies que canvien el 
transcurs del conte tradicional que coneixem. Feu petits grups i 
cadascun analitza l’evolució d’un personatge del film diferent , des de 
l’inici fins al seu desenllaç. Finalment compartiu-ho amb la resta de 
grups i feu-ne una reflexió conjunta. Quins són els objectius de cada 
personatge durant la història? Què fan per intentar aconseguir-los? Què 
us semblen aquests finals? Canviaríeu alguna cosa?

La revolta dels contes proposa un gir en els personatges que donen 
resposta a algunes inquietuds contemporànies però, alhora, obren nous 
debats d’interès actual. En petits grups, reflexioneu al voltant d’aquestes 
preguntes:

Per què creieu que al final el Llop marxa al bosc? Quines eren les se-
ves intencions amb els fills de la Caputxeta?

Què en penseu de la madrastra, que vol ser i seguir sent la més bonica 
i amenaça la Blancaneu?
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Proposta 
d’activitats

3

4

Què en penseu de la manera com la Caputxeta resol els conflictes?

Què en penseu dels abrics o les bosses de pell que es fa la Caputxeta?

Què en penseu de la manera com el personatge del Rei (pare de la 
Blancaneu) tria amb qui casar-se? I del fet que “necessiti” fer-ho?

Què podeu dir del fet que la Ventafocs rebutgi el príncep? I que sigui 
la parella d’en Jack?

Què us sembla la manera com els set nans amics de la Blancaneu 
guanyen diners?

Tot i els canvis en els personatges protagonistes, alguns personatges 
responen a la seva imatge tradicional. És el cas de les germanastres de 
la Ventafocs. Compareu el personatge de la Ventafocs amb el de les 
seves germanastres: quines semblances i quines diferències físiques 
i de caràcter hi trobeu? Quin és el desenllaç de cadascuna? Valoreu la 
relació que trobeu entre la bondat/maldat dels personatges i la seva 
aparença física. 

En una escena, cap al final de la pel·lícula, la Ventafocs diu “Prou 
de prínceps ni llunes de mel. Prou diners que caiguin del cel”. Què 
creieu que significa aquesta frase? Com ha arribat a fer aquest canvi 
de pensament? Quin desig demanaríeu vosaltres a la fada que se li 
apareix?



Dels contes al 
cinema: 

l’adaptació 
cinematogràfica

Il·lustració de Quentin Blake per al llibre Revolting 
Rhymes de Roald Dahl
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Roald Dahl, un autor al cantó de la infància

Roald Dahl (1916 - 1990) és l’autor del llibre 

La Revolta dels Contes (Revolting Rhymes en 

la versió original), escrit en vers i il·lustrat per 

Quentin Blake al 1982. La col·laboració entre 

aquests dos autors és un tret distintiu de l’obra 

de Dahl, ja que la majoria d’il·lustracions dels 

contes de l’escriptor són obra seva. Dahl és 

l’autor de gairebé 200 llibres i entre els més 

coneguts hi trobem James i el préssec gegant 

(1961), Charlie i la fàbrica de xocolata (1964), El 

gran amic gegant (1982), Els Gremlins (1943), Les 

bruixes (1983) i Matilda (1988).

Les obres de Dahl per a nens i nenes sovint estan 

enfocades des del punt de vista dels infants, tot 

construint mons infantils i juvenils complexos, 

sovint menystinguts per les persones adultes. A 

les seves històries, ens posem en la pell i punt 

de vista de personatges infantils com Matilda 

(Matilda, 1988) o Charlie (Charlie i la fàbrica de 

Xocolata, 1964), i hi apareixen altres arquetips 

com, per exemple, personatges adults dolents 

que odien i maltracten els nens (a Matilda, 

per exemple, serien els pares i la directora de 

l’escola de la protagonista) i almenys un adult 

bo que entén el món infantil del o la protagonista 

(la tutora de Matilda, per exemple). L’estil 

d’aquest escriptor és molt característic, amb 

gran contingut d’humor negre, de situacions 

grotesques i, fins i tot, violentes, tal com veiem a 

La revolta dels contes.

L’adaptació cinematogràfica del llibre de Roald 

Dahl es va emetre originalment en dos episodis 

individuals a l’emisora anglesa BBC, i va ser diri-

gida per Jakob Schuh i Jan Lachauer i produïda 



Un dels primers storyboards fets per Jakob Schuh per 
planificar	una	seqüència	del	film.
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per Magic Light Pictures, la companyia conegu-

da per El Grúfal (The Gruffalo, 2009). Es va ani-

mar a l’estudi de Berlin Magic Magic i Triggerfish 

Animation Studios a Ciutat del Cap.

Un dels grans reptes de l’adaptació del llibre a 

la gran pantalla va ser la incorporació dels po-

emes originals, a més de la voluntat de mante-

nir els dos mons de la història amb la dosi justa 

d’humor fosc. Una novetat de la pel·lícula res-

pecte l’escrit original és la interrelació entre les 

històries dels personatges: en la versió de Dahl, 

els personatges no es coneixen entre ells.

Per tal que les històries no connectades del lli-

bre es reproduïssin simultàniament en un uni-

vers compartit, els directors van retallar i re-

ordenar pàgines del llibre. Schuh explica: “No 

estàvem segurs de si era possible saltar entre 

els poemes sense perdre les rimes”. 

Alhora, Schuh i Lachauer volien fer aquesta nova 

interpretació de l’obra sense afegir versos al text 

original. Així, algunes trames de la pel·lícula es-

tan narrades en silenci. És el cas, per exemple, 

de les escenes que ens mostren l’amistat entre 

la Caputxeta i la Blancaneu o la relació entre en 

Jack i la Ventafocs. 

Un altre aspecte clau per entendre la proposta 

cinematogràfica és el plantejament, amb un llop 

com a narrador. La història comença en una ca-

feteria amb un llop explicant una història a una 

senyora que, com es descobreix més tard, és la 

cangur dels fills de la Caputxeta. A mesura que 

avança la trama, ella sent de manera progres-

siva curiositat, diversió, por, etc. Amb aquest 

plantejament, els espectadors i les espectado-

res s’identifiquen amb la senyora, de manera 

que és com si ell llop els expliqués la història 

directament. Així, els públics se situen davant 

d’un narrador extern (el llop que sentim en mol-

tes escenes com a veu en off), que finalment 

s’incorpora a la història, en tancar la cangur a 

l’habitació, i esdevé un narrador intern. 
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Proposta 
d’activitats

1

2

3

4

Aquesta pel·lícula és l’adaptació cinematogràfica d’un llibre. Coneixeu 
altres films que estiguin basats en una obra literària? Quins? Quines 
diferències trobeu entre les dues propostes? Quins elements narratius es 
fan servir en cada cas?

La narració de la pel·lícula està feta amb els versos originals de Roald 
Dahl però algunes escenes no tenen narrador perquè van ser afegides 
per a la versió cinematogràfica. Localitzeu aquestes escenes i fixeu-vos 
en el tractament sonor. Imagineu que els directors decideixen afegir 
versos nous per a aquestes imatges: quina història explicarien? Proveu 
d’escriure’ls mantenint la rima i el ritme. 

Roald Dahl presenta una nova versió dels personatges que coneixem 
de tota la vida. Com serien els següents personatges d’altres contes 
tradicionals en l’actualitat? Proveu d’imaginar que són companys de 
classe i dibuixeu-los mantenint-ne l’essència però canviant i actualitzant 
tots els elements necessaris.

• Rínxols d’Or
• El Patufet
• La Rateta que escombrava l’escaleta 

Quins aspectes o qualitats guanyen i/o perden en l’actualitat?

La revolta dels contes parteix de la revisió d’una sèrie de contes 
tradicionals i, finalment, es fa l’adaptació cinematogràfica. Proposeu 
fer una petita adaptació d’un altre conte tradicional conegut: 
proposeu una nova caracterització actualitzada dels personatges i 
penseu com seria la pel·lícula. 

• En primer lloc, triem el conte i el llegim. Pensem quines són les co-
ses que es voldrien canviar i/o necessiten ser actualitzades.

• En segon lloc, fem un guió: escrivim i ordenem el conte de nou, 
caracteritzem els personatges i proposem localitzacions.

• Finalment, fem un storyboard: realitzem un document il·lustrat de 
forma senzilla que serveixi per escollir com voldríem que fos la 
pel·lícula (tipus de plans, imatge dels personatges, moments clau 
de l’acció...) 



La creació 
d’un món de 

conte

 L’estil de l’animació del llop varia segons el temps fílmic.
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Proposta 
d’activitats

La història principal de la pel·lícula, que inclou 

multitud de personatges de contes de fades, té 

un aspecte particularment estilitzat i similar a l’es-

tètica dels titelles. Aquesta semblança està ins-

pirada en un museu de Munic que els directors 

de la pel·lícula visitaven regularment, on s’exposa 

una col·lecció d’antigues marionetes i titelles.

Els estils d’animació al servei de la història

Durant la pel·lícula podem identificar dos temps 

fílmics diferenciats: un és el present des d’on el 

llop explica la història a la cafeteria i l’altre és 

el passat de les històries que explica, la de la 

Caputxeta, els Tres Porquets, la Blancaneu, etc. 

Un element visual clau que ens ajuda a identifi-

car aquest canvi són les textures. A les escenes 

que tenen lloc al present, hi veiem textures de 

pèl, pell o fusta, entre d’altres. Al contrari, en la 

història que explica el llop les textures recorden 

a la plastilina, són més arrodonides i les anima-

cions són més simples. Aquesta diferència és 

especialment notable en els personatges, però 

també es fa present en els objectes i els espais. 

La importància narrativa de la il·luminació

En escenes clau per al desenvolupament de la 

història, un altre element essencial fa destacar 

l’acció: la llum. La barreja de fosc i clar i l’ús de 

llums i ombres serveix per crear ambientacions 

o bé realistes o bé màgiques, alhora que ens 

transmet les emocions dels personatges que 

protagonitzen l’escena. Sovint són situacions 

dramàtiques que emfatitzen el personatge col-

locat en un primer pla, que apareix il·luminat i 

contrasta amb el fons fosc. Aquesta il·luminació 

ens ajuda a transmetre por o vulnerabilitat. 



 Exemples de la importància de la il·luminació en diferents escenes de la pel·lícula.
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Proposta 
d’activitats

1 L’aparença dels personatges canvia segons si els veiem en el moment 
present o bé en la història que explica el llop. Compareu les dues 
versions de la Caputxeta des d’una perspectiva visual i estètica. Quines 
diferències hi ha? Per què creieu que hi ha aquesta diferència d’estil 
entre una i altra? Us n’havíeu adonat mentre vèieu la pel·lícula?
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Proposta 
d’activitats

2

3

Proposeu que cadascú creï un nou personatge de conte. En primer lloc, 
definiu la seva identitat: qui és aquest personatge? A què es dedica? On 
viu? En segon lloc, dissenyeu dues versions del personatge, una plena 
de textures i una altra més arrodonida: com serà en cada cas? Quins 
materials seran millor per a cada disseny?

Tot seguit, dissenyeu l’espai on viu aquest personatge. Pot ser una 
ciutat, una habitació o aquell entorn que considereu oportú. 

Per experimentar amb la potència visual de les ombres, proposeu fer un 
dibuix lliure amb ceres fent servir només colors clars. Un cop acabat, 
teniu 10 minuts per fer servir només colors molt foscos i afegir les 
ombres i els fons que vulgueu amb l’objectiu de destacar els elements 
que considereu més importants.
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Glossari
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.

Arquetip: Patró o model relatiu a un con-
junt de trets que acaben imposant-se 
com a definitoris de persones, grups 
humans o d’altres. A partir d’aquest na-
turalisme cultural se’n defineixen o se 
n’elaboren d’altres.

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

Apoderament: Procés pel qual una per-
sona o un grup social aconsegueixen la 
força o els mitjans necessaris per a en-
fortir el seu potencial en termes econò-
mics, polítics, socials o laborals. 

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.

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

Revolta:  Acció d’alçar-se contra un or-
dre establert, fent-ne canviar la direcció 
de forma pronunciada. S’atribueix a un 
canvi o agitació de l’ordre polític o social 
d’un país.

Tradició: Costums, maneres de fer i 
idees que han prevalgut de generació 
en generació o bé que s’han transmès 
oralment de pares/mares a fills/es.

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.
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Pel·lícules 
relacionades

Altres	 films	 que	 tracten	 els	 contes	

populars:

La sopa de pedres i altres contes 

capgirats

Frits Standaert, Samuel Guénolé, 

Clémentine Robach, Clémentine 

Robach i Pascale Hecquet; 

França, 2016

La increíble pero cierta historia 

de Caperucita Roja

Cory Edwards, Todd Edwards i Tony 

Leech; Estats Units, 2005

Altres	films	amb	personatges	lliures	

d’estereotips: 

Al sostre del món

Rémi Chayé, França-Dinamarca, 2015

La bicicleta verda

Haifaa Al-Mansour, 

Aràbia Saudita, 2012

Altres	 films	 inspirats	 en	 llibres	 de	

Roald Dahl: 

Matilda

Danny DeVito, Estats Units, 1996

Fantastic Mr. Fox

Wes Anderson, Estats Units i 

Regne Unit, 2009

El meu amic gegant

Steven Spielberg, 2012

Altres	 films	 amb	 un	 disseny	 visual	

similar:

El Grúfal

Max Lang, Jakob Schuh, 2009


