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Estiu 1993

Direcció: Carla Simón

Guió: Carla Simón

Fotografia: Santiago Racaj

Música: Pau Boïgues i Ernest 

Pipó

País: Espanya

Any: 2017

Durada: 97 minuts.

Sinopsi: 

Catalunya, estiu de l’any 1993. La Frida, una nena de sis anys, s’enfronta al pri-

mer estiu amb la seva nova família adoptiva. Inspirada en fets autobiogràfics, 

aquest film és un drama sobre una nena que aprèn a encaixar en un món rural 

mentre supera la mort de la seva mare. 

Fitxa tècnica
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Què treballem

Competències 
curriculars 

relacionades

•	 Els	mecanismes	de	construcció	del	punt	de	vista	cinematogràfic

•	 El	gènere	de	l’autoficció

•	 La representació de la infantesa al cinema

Competències bàsiques en l’àmbit de 

cultura i valors

•	 Qüestionar-se i usar l’argumentació per 

superar prejudicis i per consolidar el 

pensament propi.

•	 Mostrar actituds de respecte actiu en-

vers les altres persones, cultures, opci-

ons i creences.

•	 Copsar les dimensions ètiques dels 

grans relats literaris i de les obres ar-

tístiques.

Competències bàsiques de l’àmbit artístic

•	 Utilitzar estratègicament els elements 

dels llenguatges visual, musical i corpo-

ral per analitzar produccions artístiques.

•	 Gaudir de les experiències i creacions 

artístiques com a font d’enriquiment 

personal i social.

Competències bàsiques de l’àmbit 

lingüístic

•	 Planificar	 l’escrit	d’acord	amb	 la	situa-

ció comunicativa (receptor, intenció) i a 

partir de la generació d’idees i la seva 

organització.

•	 Escriure textos de tipologia diversa i en 

diferents formats i suports amb ade-

quació, coherència, cohesió i correcció 

lingüística.



Els mecanismes 
de construcció 

del punt de vista 
cinematogràfic
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Com es construeix el punt de vista?

Tota pel·lícula està narrada des d’un punt de 

vista. Aquest té a veure amb el lloc concret 

(ja sigui físic, metafòric, literal o ideològic) 

des del qual s’elabora i té associada una 

postura,	 una	 intencionalitat	 i,	 en	 definitiva,	

una forma de mirar. 

El punt de vista narratiu té a veure amb la 

manera d’organitzar la narració: què sabem 

com a espectadors i espectadores? De 

qui són els “ulls” que ens guien? Tot i que 

la construcció de la narració està molt vin-

culada als processos d’escriptura de guió i 

de muntatge, l’ús del llenguatge cinemato-

gràfic	contribueix	a	construir	el	punt	de	vista	

audiovisual: el treball de càmera (la tipolo-

gia de plans i els moviments de càmera), 

l’ús –o no– de veu en	off, entre d’altres, són 

mecanismes formals i estilístics que la di-

rectora pot emprar al servei de les seves 

intencions narratives. 

La siDA amb ulls de nena

Estiu 1993 narra la història d’un moment 

transcendent a la vida de la Frida, una nena 

de sis anys que acaba de perdre el seu pare 

i la seva mare, i que s’instal·la, aquell mateix 

estiu, a la casa dels seus tiets i la seva cosina, 

la seva nova família adoptiva. La proximitat 

que els espectadors i espectadores sentim 

amb la protagonista es dona gràcies a l’elec-

ció de narrar la història a través dels seus ulls 

i el seu punt de vista. La càmera l’acompanya 

i mostra, subtilment, les pors al seu rostre, la 

fortalesa del seu cos petit i, per moments, 

l’estranyament incomprensible que les ma-

res dels nens i nenes del seu voltant. 



Un moment del film.
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El	 guió	 i	 el	 muntatge	 del	 film	 s’organitzen	

per mostrar la quotidianitat d’un estiu extra-

ordinari, en què sembla que els dies passen 

lentament, sense cap fet destacat, sense cap 

anomalia. En aquesta aparent tranquil·litat, la 

Frida intenta recomposar el seu cercle emo-

cional, superar el dol per la mort de la seva 

mare i entendre l’exclusió social derivada de 

l’estigma de la malaltia dels seus pares. La 

directora ha procurat, de manera molt curo-

sa, que la SIDA no sigui en cap cas la pro-

tagonista	del	film,	sinó	un	lleu	ressò,	encara	

poc comprensible per a la Frida. 

L’elecció del punt de vista narratiu d’aquesta 

pel·lícula, focalitzat en la nena protagonista, 

és crucial per determinar el tractament que 

fa	de	la	temàtica	que	aborda.	El	film	fuig	del	

judici i de l’estigmatització i la criminalitza-

ció de la SIDA i dels malalts i les malaltes, i 

se centra en el creixement emocional d’una 

nena que sobreviu, en el seu dol i en el seu 

procés d’adaptació a la nova família. La pel-

lícula posa l’èmfasi en els vincles entre la 

Frida i el seu entorn, font de suport i amor 

que confereix a la seva orfandat un tracta-

ment sensible, ple de matisos i complexitat.



Proposta 
d’activitats
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Com hem vist, el punt de vista narratiu d’aquesta pel·lícula és molt im-
portant . Imaginar com seria Estiu 1993 si el guió fos escrit des del punt 
de vista del tiet, que acaba de perdre la seva germana, o de l’àvia, per 
exemple.  Escollir un personatge i reescriure una seqüència del film des 
del seu punt de vista. Recomanem tenir en compte no només els diàlegs, 
sinó també els plans, els moviments de càmera i altres aspectes de llen-
guatge audiovisual. Fer, també, una proposta de títol que s’escaigui a les 
noves intencions narratives.

Proposar de realitzar un exercici d’imaginació i creativitat narrativa. De-
manar que cada alumne/a porti una fotografia d’una persona o grup de 
persones. Intercanviar les imatges. L’alumnat escriu un text sobre la vida 
de la persona o persones retratades, a partir del que li inspira la pròpia 
fotografia. Compartir les narracions i construir un collage col·lectiu amb 
les fotografies i els textos.

Els escenaris són els llocs on succeeixen els fets ficcionals d’una pel·lícula. 
Aquests espais, de la mateixa manera que la caracterització dels perso-
natges, no es trien aleatòriament sinó que contribueixen a generar unes 
emocions que van al servei de la narració. Expliqueu de quina manera la 
tensió narrativa s’expressa a partir dels escenaris en les escenes següents:
• El carrer de festa major a l’inici del film.

• Algunes orientacions: la festa de l’exterior contrasta amb els plans foscos de dins de casa, 

l’ambient festiu del carrer i els plans col·lectius de la gent es contraposen a la tristesa de la 

Frida, que se la veu asseguda al sofà tota sola...

• Els exteriors de la casa de camp de dia.

• Algunes orientacions: l’exterior de la casa de camp és un espai de tranquil·litat per la Frida, 

on observa la seva nova família i elabora nous vincles emocionals, és l’escenari d’escenes 

quotidianes però transcendents...

• El bosc de nit.

• Algunes orientacions: el bosc és un espai tenebrós on, alhora, la Frida troba espai per enfa-

dar-se, canalitzar la seva ràbia i, fins i tot, planificar la seva fugida. Està també vinculat a esce-

nes de pluja, en què el to dramàtic augmenta a través del recurs narratiu de la meteorologia...

1

3

2



El gènere de 
l’autoficció

Carla Simón dirigint l’actriu Laia Artigas.
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La	tradició	autobiogràfica

Tot	 i	 que	 l’autobiografia	 és	 un	 gènere	 tra-

dicionalment molt comú en la literatura, el 

còmic o el cinema, el terme autoficció és 

relativament recent. Sorgeix per anomenar 

les narracions que estan fundades en fets 

autobiogràfics	 però	 que	 es	 construeixen	 a	

partir	de	les	formes	de	la	ficció:	la	veracitat	

es posa en segon terme i es prioritza l’eco-

nomia narrativa. Sovint, l’autor o autora és 

present en el relat però els noms dels per-

sonatges que hi apareixen, al contrari que en 

una	 autobiografia,	 no	 es	 corresponen	 amb	

els reals i els fets que es narren no tenen per-

què estar basats en experiències viscudes.

L’autoficció	parteix	d’un	pacte	ambigu	amb	

els espectadors i espectadores: d’una ban-

da, se sosté la identitat reconeixible de l’au-

tor o autora i la seva relació amb el que es 

narra, però d’una altra, no tot el que s’expli-

ca és veritat, encara que parteixi de l’experi-

ència personal. Es tracta d’una combinació 



Material elaborat perEstiu 1993

9

entre els pactes espectatorials que es cre-

en	amb	la	ficció	(versemblança	però	no	ve-

racitat)	i	l’autobiografia	(dades	i	fets	reals).	

Existeixen	nombrosos	exemples	d’autoficció	

cinematogràfica.	Alguns	 dels	més	 recents,	

en la mateixa línia d’Estiu 1993, aborden el 

període vital de la infantesa i l’adolescència 

representats com a etapes de creixement 

i construcció de la identitat: a Mi perfecta 

hermana (Sanna Lenken, 2015) la directora 

parteix de la seva vivència de l’anorèxia per 

construir	una	ficció	sobre	l’adolescència	i	a	

Stella (Sylvie Verheyde, 2008) la directora 

ficcionalitza	la	seva	infància	singular	a	partir	

de la història d’una nena amb les seves ma-

teixes inicials –Sylvie Verheyde pren forma 

al	 film	 en	 el	 personatge	 d’Stella	Vlamink–.	

Així mateix, el còmic Persèpolis (Marjane 

Satrapi, 2000), que posteriorment es va con-

vertir en una pel·lícula, també es basa en les 

experiències reals de l’autora, de la seva in-

fantesa a l’Iran a l’entrada a la vida adulta. 

Basada en fets reals

Carla Simon va perdre el seu pare i la seva 

mare a mans de la SIDA quan era petita i 

Estiu 1993 neix de l’experiència autobio-

gràfica	de	 la	 directora.	 Tot	 i	 estar	 basada	

en	fets	reals,	el	film	difereix	de	la	seva	ex-

periència literal. En una entrevista, Carla Si-

món comenta: “El día que murió mi madre 

me sentí muy culpable por no haber llora-

do […] pero mi verano del 93 fue muy distin-

to al que cuenta la película. Mi proceso fue 

mucho más largo.” De la seva pròpia vivèn-

cia va treure les ganes de portar a la gran 

pantalla una història aparentment petita: la 

de l’adaptació d’una nena a la seva nova 

família.	El	film,	articulat	a	partir	de	diferents	

escenes	 quotidianes	 filmades	 amb	molta	

cura i focalitzades en la protagonista, s’es-

tructura a partir de les emocions de l’ex-

periència d’adopció. A simple vista, el que 

poden semblar moments desconnectats 

del record de la directora es converteixen 

en una seqüència d’escenes que mostren 

l’observació constant de l’entorn per part 

de	la	Frida,	la	seva	cerca	de	confiança	i	de	

límits amb la nova família. 

Segons la directora, les criatures viuen el dol 

d’una	manera	específica,	i	el	film	en	vol	ser	

un mirall. Poc a poc, la protagonista entenen 

que la mort és una situació irreversible i uni-

versal, però li costa aprendre a gestionar les 

seves emocions. En el seu procés d’adapta-

ció, la Frida se sent en ocasions sola i aban-

donada, i en ocasions enrabiada. El treball 

de guió i, sobre tot, el muntatge posterior 

de	les	escenes,	reflecteix	subtilment	el	seu	

procés de dol, molt lligat al procés d’adap-

tació a l’acollida.



Proposta 
d’activitats
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Fer una proposta de pel·lícula d’autoficció sobre la pròpia infantesa. 
Proposar a l’alumnat d’escriure una escena basada o inspirada en 
fets de la seva pròpia infantesa. Escriure-la i compartir-la amb la 
resta de la classe. 

Entre tots i totes, recordar la seqüència en què la Frida juga al pati 
amb altres nens i nenes. Quan cau i es fa sang, una de les mares 
separa la seva filla de la Frida, tot estigmatitzant-la i assimilant que 
ella també és portadora del virus VIH. Comentar el fragment esmen-
tat i dinamitzar el debat. És un dels pocs moments en què la directo-
ra dona a entendre que la mare de la Frida pot haver mort per causa 
de la SIDA, què us sembla aquest tractament? Què creieu que volia 
mostrar la directora sent tant subtil? Què volia evitar? Es pot aprofi-
tar l’oportunitat per investigar sobre el virus i sobre la malaltia, així 
com els modes de transmissió i tractament.

1

2



La representació 
de la infantesa i 
l’adolescència al 

cinema
Traslladar l’adolescència a la pantalla 

no és una tasca fàcil. Tradicionalment, 

aquest període vital s’ha tractat des d’una 

mirada externa, a través de productes 

audiovisuals destinats únicament al 

públic adolescent, però on la seva veu 

no hi té cabuda. Massa sovint, els relats 

audiovisuals per a joves s’escriuen des 

d’una distància que im possibilita mostrar 

un punt de vista que els sigui propi, o cauen 

en la problematització i opten per explotar 

una adolescència representada sota els 

estereotips habituals: drogues, violència 

i sexe. D’altres vegades, els perso natges 

de les pel·lícules passen de la infantesa 

a l’edat adulta sense cap estat intermedi, 

falsejant l’experiència humana i deixant 

un buit pel que fa a representacions i 

reflexions	sobre	una	etapa	de	creixement	

tan fonamental com aquesta. 

En el cas de Estiu 1993, la directora 

proposa una representació de la infància 

com una etapa vital important, plena 

d’aprenentatges i emocions complexes i 

on, com s’ha comentat prèviament, el punt 

de vista parteix de les experiències de la 

Frida mostrades sense prejudicis. 

No és la primera vegada que Carla Simón 

fa un retrat sobre la infància i la seva 

relació amb la mort. Durant el període de 
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formació	cinematogràfica	a	la	London	Film	

School va dirigir el curtmetratge Lipstick, 

filmat	 en	 un	 blanc	 i	 negre	 atemporal	 i	

elegant, que explica la història d’un nen 

i una nena que juguen a casa de l’àvia 

mentre ella dorm. Quan el germà gran 

s’adona que l’àvia potser no està dormint, 

intentarà gestionar la seva pròpia por per 

protegir la germana petita, i mirar que no 

visqui manera traumàtica la mort de l’àvia. 

La SIDA, en relació amb la joventut, també 

ha estat una qüestió recurrent a la seva 

filmografia.	 Al	 curtmetratge	 documental	

Born Positive, tres joves que viuen a Londres 

parlen de l’experiència de néixer amb VIH, 

comparteixen el testimoni de com se’ls 

va amagar aquesta informació quan eren 

infants, de quina manera es van assabentar 

i com han viscut des d’aleshores, tot 

reconeixent sentiments tan complexos 

com la ràbia, la ignorància o la culpabilitat. 

Properament, Carla Simón estrenarà un 

curtmetratge	 de	 ficció	 per	 sensibilitzar	 al	

jovent de l’existència, detecció i tractament 

del	VIH.	La	pràctica	cinematogràfica	de	 la	

directora, molt vinculada a les vivències 

de persones amb VIH, ha posat sempre 

en	el	centre	dels	seus	films	el	 tractament	

desestigmatitzant de la malaltia.
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Fotograma del curtmetratge Lipstick, de Carla Simón.



Proposta 
d’activitats

Elaborar conjuntament un llistat de pel·lícules, sèries o animacions pro-
tagonitzades per infants o joves. A partir dels diferents exemples, refle-
xionar sobre la manera com apareixen representats: són personatges 
estereotipats? Creieu que es mostra la complexitat d’una l’etapa vital 
com la infància (o com l’adolescència)? 

Proposar un exercici de guió i caracterització de personatge: inventar, 
individualment, un/a protagonista que fugi dels estereotips que nor-
malment es veuen al cinema o a les sèries. Elaborar una fitxa de per-
sonatge que inclogui: nom, edat, on va néixer, on viu, llistats d’atributs 
físics i de personalitat, descripció d’un moment important de la seva 
vida i disseny de la seva constel·lació emocional propera (té família? té 
amics i amigues? qui són?). Compartir amb la resta de la classe.

1

2
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Glossari
Caracterització: Acció que consisteix a de-

terminar els atributs peculiars d’un perso-

natge de manera que es distingeixi clara-

ment de la resta.

Enquadrament: Resultat de l’operació de 

seleccionar una porció de l’espai visual. En 

funció de la dis tància entre el punt de vista 

i el referent que den determinats els dife-

rents tipus de pla.

Escena: Conjunt de plans que tenen relació 

en un espai i temps determinat. És la unitat 

dramàtica	mí	nima	d’un	film.

Escenari:	És	el	lloc	cinematogràfic	on	suc-

ceeix alguna de les escenes de la pel·lícula. 

A diferència de la localització, aquest lloc 

no existeix de debò, sinó que es crea per 

tal	de	filmar-hi.	En	el	cas	d’aquesta	pel·lícu-

la, els personatges es mouen en escenaris 

plens d’estampats i d’efectes de marcs de 

quadres en moltes versions, amb decorats 

preciosistes i disposats com un guinyol o 

una il·lustració. Els paisatges són irreals i 

delicats: cartons retallats, collages, petites 

plantes volumètriques, arbres, muntanyes 

i rius permeten passar de primers plans a 

escenaris més generals.

Guionista: És la persona encarregada d’es-

criure el guió de la pel·lícula, és a dir, d’ima-

ginar-se les situacions, els escenaris, els di-

àlegs i la manera d’actuar dels personatges, 

i de posar-ho per escrit. 

Muntatge: És el procés de reunió i compo-

sició de tots els elements que constitueixen 

un	film.	En	un	sentit	ampli,	el	muntatge	es	

considera una operació destinada a orga-

nitzar el con junt de plans que formen un 

film	en	fun	ció	d’un	ordre	prefixat.	Es	tracta,	

doncs, del procés d’estructuració interna 

dels ele ments fílmics visuals i/o sonors.

Posada en escena: Concepte d’origen 

teatral que prové del terme francès mi-

se-en-scène (posar en escena una acció). 
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En relació amb el cinema s’utilitza per ex-

pressar 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’enquadrament. La posa-

da en escena inclou tant aquells aspectes 

del cine ma que coincideixen amb el teatre 

(decorats, il·luminació, vestuari, elecció, mo-

viment i com portament dels personatges) 

com els aspectes més propis del cinema 

(moviments de càmera, escala i mida dels 

enquadraments, etc.)

Punt de vista: Expressió que té tres ac-

cepcions: 

•	 Punt de vista ideològic: Expressa una 

opinió sobre alguna cosa.

•	 Punt de vista visual: Indica el lloc des 

d’on es veu el que mostra una imatge. 

S’identifica	amb	la	mirada	que	ens	dóna	

a veure alguna cosa. En cinema hi ha 

dues fonts perceptives, una visual i una 

altra sonora. Per diferenciar-les s’utilit-

za el terme ocultarització, que indica la 

relació entre el que mostra la càmera i 

el que veu un personatge. El terme auri-

cularització s’aplica a la relació entre les 

informacions auditives i els personatges.

 

•	 Punt de vista narratiu o focalització: 

Expressió utilitzada en narratologia per 

in dicar la manera d’organitzar el saber 

narratiu de la instància narradora. Po-

den pro duir-se tres modalitats. Focalit-

zació zero, quan la instància narrado-

ra és omniscient; focalització interna, 

quan el saber queda restringit al punt 

de vista d’un personatge, i focalització 

externa, quan el saber és me nor que el 

dels personatges.

seqüència: Seguit d’accions o escenes que 

constitueixen una unitat narrativa en el con-

text	de	la	totalitat	d’un	film.

Material elaborat perEstiu 1993

15



Filmografia 
relacionada

Punt de vista juvenil 

•	 Les quatre cents coups	(Los	cuatrocientos	golpes),	François	Truffaut,	França,	1959

•	 Khane-ye Doust Kodjast (Donde está la casa de mi amigo), Abbas Kiarostami, Iran, 1987

•	 Fucking Amal, Lukas Moodysson, Suècia, 1998

•	 Kauboy, Boudewijn Koole, Països Baixos, 2012

•	 Jamais	contente	(Aurora),	Émilie	Deleuze,	França,	2016

•	 The Florida Project, Sean Baker, Estats Units, 2017

Representació de l’adolescència femenina

•	 Las mujeres de verdad tienen curvas, Patricia Cardoso, Estats Units, 2002

•	 Little Miss Sunshine (Pequeña Miss Sunshine), Jonathan Dayton 

i Valerie Faris, Estats Units, 2006

•	 Juno, Jason Reitman, Estats Units, 2011

•	 Bande	de	filles	(Girlhood),	Céline	Sciamma,	França,	2014

El	gènere	de	l’autoficció

•	 Leólo, Jean-Claude Lauzon, Canadà, 1992

•	 Persèpolis,	Marjane	Satrapi,	Vincent	Paronnaud,	França,	2007

•	 Stella,	Sylvie	Verheyde,	França,	2008

•	 My skinny sister (Mi perfecta hermana), Sanna Lenken, Suècia, 2015
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