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Base de dades de la Bibliografia de textos culturals 
 
Aquesta base de dades representa la bibliografia completa de 145 textos culturals, que es poden trobar a la 
versió en anglès d’aquest document.    

https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/D2.2-Bibliography-of-Cultural-Texts.pdf
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1. Introducció 
 
El projecte DIALLS té com a objectiu encoratjar nens i joves per tal que explorin les seves identitats 
culturals i valors socials, tot cartografiant el desenvolupament de la seva alfabetització cultural i 
oferint-los oportunitats per debatre l’europeitat. Els debats a l’aula es catalitzaran mitjançant l’ús 
de diferents textos culturals bàsics (llibres d’imatges sense paraules i pel·lícules) produïts a Europa i 

als voltants (inclòs Israel com a país membre associat al projecte) com a part del Programa 
d’alfabetització cultural (CLLP). Aquest lliurable (D2.2) presenta una Bibliografia de textos culturals 
més àmplia, de la qual s'extrauran els textos bàsics per incloure’ls al CLLP. Aquests textos culturals 
s’entenen en el context del Marc d’anàlisi cultural (CAF), un document que analitza una comprensió 
de l’alfabetització cultural com a objectiu social en els documents de la política educativa d’Europa i 
de tots els països que participen al projecte DIALLS. 

 
DIALLS va més enllà d’un concepte d’alfabetització cultural que consisteix en coneixement de 
cultura (mitjançant l’exploració de la literatura i l’art, per exemple) per considerar la disposició 
d’explorar-ne diferents interpretacions. Considera que l’alfabetització cultural s’activa mitjançant la 
reacció a recursos culturals i la creació d’aquests recursos, tot situant els joves al centre com a 
usuaris i productors de cultura. En esdevenir “alfabetitzats culturals” d’aquesta manera, 
encoratgem les generacions joves (des d’alumnes de l'escola infantil fins a estudiants de 
secundària) a ser sensibles no només envers les seves pròpies identitats i cultures, sinó també a 
tenir empatia amb les dels altres, tot facilitant la inclusió, el diàleg intercultural i la comprensió 
mútua. Aquesta definició no normativa d’alfabetització cultural posa èmfasi en la tolerància, la 
inclusió i la empatia com a competències interculturals fonamentals i, des d’aquesta perspectiva, 
una societat pluralista és un actiu. En relació amb el nostre objectiu, l’europeitat –la qualitat de ser 
europeu– s’entén més com una identitat cultural discursiva (Lähdesmäki 2012) que no pas com un 
concepte fix i, per tant, restrictiu. La cultura europea no es veu com un conjunt de fets i assoliments 
que pertanyen a un determinat grup preestablert de persones, sinó com una pràctica 
materialitzada, experimental i continuada a les vides dels joves a Europa i als voltants. En especial, 
DIALLS suggereix que els aspectes pràctics de l’alfabetització cultural s’haurien de correspondre 
amb un entorn social cada cop més multicultural, multiètnic i multilingüe de llocs i persones. 
Europa està sotmesa a canvis constants; les seves fronteres canvien i fluctuen, els seus 
identificadors s’expandeixen i es contrauen i es tornen a expandir amb un entorn cultural canviant. 
No resulta sorprenent que els 145 textos diferents que formen la Bibliografia de textos culturals 
aquí inclosa constitueixin un corpus heterogeni i impredictible, que al seu torn reflecteix un món 
heterogeni i impredictible. 

 
La celebració d’una comprensió diversa i multitudinària de l’alfabetització cultural és el raonament 
rere la selecció de la Bibliografia de textos culturals.En incloure només llibres d’imatges i pel·lícules 
sense paraules, posem èmfasi en allò visual per damunt d’allò verbal com a influència equiparadora 
sobre un lector transnacional i transcultural. A la proposta original de DIALLS, vam crear una 
flexibilitat que ens permetés incloure textos verbals de diferents països europeus, si determinàvem 
que les opcions no verbals estaven limitades. A la pràctica, la gamma de llibres d’imatges  i 
pel·lícules sense paraules a què vam poder accedir va suposar que vam poder incloure fàcilment 
només textos no verbals/sense paraules, tot seguint l’exemple del projecte “Silent Book” dut a 
terme per l’Organització Internacional per al Llibre Juvenil (IBBY1). 

 
 
 

1 http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0 

http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0
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1.1 Els temes identificats al Marc d’anàlisi cultural (CAF) 
El Marc d’anàlisi cultural2(CAF) identifica divuit termes clau que s’inclouen dins d’un concepte més 
ampli d’alfabetització cultural (Figura 1). Aquests divuit termes són: tolerància, empatia, inclusió, 
celebració de la diversitat, drets humans, democràcia, igualtat, solidaritat, globalització, 
desenvolupament sostenible/canvi climàtic, ciutadania, competència social i cívica, participació 
activa, cooperació, pertinença, herències compartides, herències culturals i narratives europees 
(vegeu el Glossari a l’Apèndix 1). Al CAF, aquests termes es presenten en quatre grups principals: 
disposició, conviure, responsabilitat social i ser europeu3. 

 
Disposició: tolerància, empatia, inclusió 

Aquests temes estan entre els més universals dels divuit. La tolerància, l’empatia i la inclusió es 
poden entendre com a essència integral de l’esperit d’alfabetització cultural defensat pel Marc 
d’anàlisi cultural. Possiblement, aquests temes són els més aplicables a la literatura infantil quan 
s’entén com a projecte social pedagògic (Stephens, 1992). Si bé moltes obres de la literatura infantil 
transmeten aquests temes, les que s’enumeren a la bibliografia ho fan de forma essencial. Per 
exemple, Mein Weg mit Vanessa4presenta una línia argumental d’assetjament escolar per tal de 
representar clarament l’empatia i la inclusió entre un grup multicultural d’infants. 
 

 
Figura 1 Temes per a alfabetització cultural del CAF 
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2 https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf 
3 En aquesta Bibliografia de textos culturals, cada entrada està classificada segons els seus temes principals, 
cosa que permet aïllar ràpidament quins textos culturals reflecteixen temes de responsabilitat social en lloc 
de temes sobre ser europeu, etc. 
Els termes concrets es poden trobar a cada entrada. Es pot accedir directament a aquestes entrades des del full de càlcul. 
4 Totes les referències dels textos culturals es poden trobar a l’Apèndix 2 

 

Conviure: celebració de la diversitat, drets humans, democràcia, igualtat, solidaritat, globalització 

Si bé la tolerància, l’empatia i la inclusió es representen sovint entre grups petits de personatges, el 
segon grup de temes en trasllada l’aplicació a un context social més ampli, i normalment reconeix 
directament un problema o una realitat social. Molts textos d’aquesta secció representen –i a 
vegades qüestionen– aspectes de la integració social i la construcció comunitària. Per exemple, 
Orizzonti, una representació severa i tràgica de la crisi migratòria, és un avís trist per explorar el 
tema dels drets humans. Un altre exemple és Out of the Blue, que plasma una missió de rescat 
entre espècies durant unes vacances felices, representa clarament la solidaritat. Els textos que 
celebren la diversitat poden fer-ho explícitament o implícita; una obra pot representar un relat 
multicultural o pot ser una al·legoria de la diversitat humana mitjançant l’ús de personatges 
animals. 

 
Responsabilitat social: desenvolupament sostenible/canvi climàtic, ciutadania, competència 

social i cívica, participació activa, cooperació 

Els temes d’aquest grup són d’alguna forma proactius: ja sigui representant una implicació activa 
amb el món exterior i els seus problemes, o representant els problemes socials que requereixen ser 
debatuts. El rol de la responsabilitat social és fonamental per a l’èxit de la cohesió europea; els 
temes de la interdependència i la coexistència són una forma important de crear diàleg sobre la 
conceptualització de les identitats europees i nacionals. Els textos culturals inclouen Free the Lines, 
un llibre d’imatges per a nens de més edat on es plantegen qüestions mediambientals, i Look 
Outside, una història sobre la primera neu per a lectors joves, que descriu un parell de nens que 
interaccionen de forma proactiva amb el món exterior. 

 
Ser Europeu: pertinença, herències compartides, herències culturals, narratives europees 

El darrer grup escomet les representacions més explícites i mimètiques de l’europeitat i els dilemes 
de les identitats europees contemporànies. Els textos designats en aquest grup es poden relacionar 
amb marcadors culturals distintius de l’europeitat. Per exemple, la vida urbana a Zaterdag i 
Excentric City, i les convencions de la narrativa de contes de fades a Attention, Fairy Passage i The 
Prince Charming & The Purple Princess. 

 
Cada text s’ha analitzat pel que fa al seu contingut i com reflecteix els temes del CAF. Alguns textos 
reflectien múltiples temes i, naturalment, molts se superposaven. Les figures següents mostren, en 
primer lloc, la distribució global dels temes generals dins dels textos i, a continuació, la distribució 
dels subtemes dins dels temes generals. A la selecció de 145 textos, aquests temes estan ben 
representants, si bé resulta interessant destacar que els temes de la democràcia, la igualtat i la 
ciutadania semblen aparèixer amb una freqüència menor. De fet, els temes se superposen 
considerablement i la potencialitat pedagògica de cadascun com a estímul per al debat ens 
permetrà garantir que aquests temes es desenvolupin suficientment dins del Programa 
d’alfabetització cultural (CLLP). 
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Figura 2 Distribució dels temes del CAF en 145 textos 
 

Figura 3 Distribució de subtemes relatius a Responsabilitat 
social 

 

 

Figura 4 Distribució de subtemes relatius a Disposició 
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Figura 5 Distribució de subtemes relatius a Conviure 
 

 

Figura 6 Distribució de subtemes relatius a Ser europeu 
 

 
1.2 La importància d’escollir textos sense paraules 
Les diferències temàtiques, estètiques, modals, geogràfiques i culturals que presenta la Bibliografia 

de textos culturals se superen mitjançant un criteri important: tots són sense paraules. El corpus 
està comprès íntegrament per llibres d’imatges sense paraules i curtmetratges sense diàlegs. Els 
textos sense paraules fomenten el debat entre els lectors; fer-ne ús “exigeix un rol aguditzat de 
coautoria que requereix assumir riscs amb la imaginació, activar els coneixements intertextuals i 
culturals, així com confiar en la capacitat dels lectors per donar sentit a la història” (Arizpe, 
Colomer, & Martínez-Roldán, 2014, 37-38). L’ús de textos sense paraules no només permet emprar 
els mateixos textos en tot tipus d’entorns lingüístics, sinó que això esdevé una tasca molt atractiva. 
Mentre que els textos convencionals amb paraules estan governats per l’idioma original –i la 
qualitat de la seva traducció– la modalitat sense paraules és igualitària en essència. En centrar-se 
en la propensió discutible dels nens i joves envers l’aprenentatge visual, DIALLS afirma el principi 
polític que els nens “són experts en les seves pròpies vides” (Clark & Statham, 2005). A més, 
proporciona tant als nens com als educadors accés a una de les àrees més innovadores i en 
expansió dels mitjans i les edicions contemporànies per a nens. 



Una característica clau del text sense paraules és que el lector (de la pel·lícula o del llibre) ha de 
coconstruir el relat juntament amb la seqüència visual d’imatges, per tal de reeixir a l’hora de donar 
sentit al text en conjunt. L’efecte és doble. En primer lloc, s’encoratja els lectors a assumir riscs a 
l’hora de donar significat. En segon lloc, els lectors han de donar el seu consentiment perquè 
aquest procés tingui lloc, a diferència del model lineal de comprensió que aplica l’embut d’una 
narrativa verbal. Aquest procés resulta especialment pertinent per a la modalitat del llibre 
d’imatges sense paraules. Tal com escriu Arizpe, 

 
és el grau fins al qual s’espera que els lectors s’impliquin activament allò que marca la 
diferència entre els llibres d’imatges amb i sense paraules, i allò que permet al lector 
coconstruir-ne el significat. Aquest aspecte és fonamental quan es tracta de garantir que 
qualsevol recerca amb llibres d’imatges sense paraules deixi prou temps als lectors per 
implicar-se amb el text, llegir, rellegir i reflexionar abans que els en preguntin el sentit 
(2014, 96-97). 

 
La qüestió esdevé encara més complexa amb les pel·lícules sense paraules. Per definició, una 
pel·lícula és contínua; aquesta temporalitat emmarcada imposa una seqüència lineal sobre una 
narrativa que, d’altra banda, és purament visual. Tal com assenyala Maine, en referència a Kress, 
“una de les diferències clau entre l’escriptura i les imatges està relacionada amb (...) la linealitat del 
llenguatge. A l’escriptura, com que cada paraula ens condueix a la següent, hi ha un recorregut de 
lectura temporal... En canvi, les imatges ofereixen itineraris espacials alternatius de lectura” (2015, 
23). Tanmateix, aquest recorregut de lectura lineal està reafirmat per l’ús fonamentat de cada text, 
ja sigui un llibre d’imatges o una pel·lícula, perquè al CLLP és probable que cada docent encapçali el 
procés de lectura en un entorn de grup gran. En altres moments, les imatges individuals d’un llibre 
d’imatges i un curtmetratge es poden considerar com a part d’una comprensió lectora més àmplia 
del text cultural en conjunt. Això permetrà un recorregut de lectura tant espacial com lineal i, per 
tant, es basa en les diverses qualitats d’una comprensió més típica de l’alfabetització visual (vegeu, 
per exemple, Maine, 2015). 

 
La selecció de textos sense paraules comprèn dues modalitats diferents: llibres d’imatges i 
curtmetratges, les narratives i els missatges dels quals es comuniquen visualment (i mitjançant l’ús 
d’una partitura musical en el cas de les pel·lícules). El llibre d’imatges contemporani té les seves 
arrels en les màquines d’impressió primerenques; la il·lustració fou un luxe fins al segle XX 
(Salisbury & Styles, 2012). Si bé la comprensió visual és aparentment més innata que la comprensió 
verbal, el concepte del llibre d’imatges comú sorgeix com a subsecció de la paraula impresa. Per 
contra, les pel·lícules sense paraules són un aspecte primerenc de la imatge en moviment com a 
conseqüència de les limitacions tecnològiques i els costs de la producció d’àudio5. 

 
A la tipologia de Bosch (2014) dels llibres d’imatges sense paraules, hi trobem tres exemples bàsics 
de modalitats sense paraules (que es poden aplicar igualment als curtmetratges): 

 
● El llibre d’imatges sense paraules pur. Es tracta “d’aquells llibres que no contenen paraules a 

la narrativa visual, excepte el títol, el nom de l’autor i els crèdits de l’editorial” (Bosch, 2014 
74). Els llibres d’imatges sense paraules purs de la selecció inclouen Owl Bat, Bat Owl i The 
Chicken Thief. 

● El llibre d’imatges gairebé sense paraules. Es tracta de “relats que recorren principalment a 
elements visuals per tal de narrar una història, però que també empren text escrit. En un 
llibre d’imatges gairebé sense paraules, el lector para esment especialment als pocs textos 
que apareixen al llibre, ja que topar amb símbols lingüístics és una circumstància inesperada 
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quan hom llegeix detingudament una obra eminentment visual” (Ibid). Els llibres d’imatges 
gairebé sense paraules de la selecció inclouen The Mediterranean, que tècnicament s’inicia 
amb una frase de text verbal. 

● El llibre d’imatges sense paraules fals. Es tracta de “llibres que erròniament són considerats 
llibres gairebé sense paraules, quan en realitat ens estem referint a llibres il·lustrats o llibres 
d’imatges comuns” (Bosch, 2014 77). Un llibre d’imatges sense paraules fals considerat a la 
fase d’elaboració de la llista llarga és Baci, si bé la categoria d’aquest exemple continua 
essent qüestionable segons la interpretació de la definició de Bosch del llibre d’imatges 
sense paraules fals. 

 
La majoria de llibres d’imatges seleccionats a la Bibliografia de textos culturals són llibres d’imatges 
sense paraules purs (per bé que, en tots els casos, les paraules del títol del text són instrumentals a 
l’hora de dictar les expectatives del lector o espectador). La selecció també inclou diversos llibres 
d’imatges gairebé sense paraules; aquestes obres tendeixen a incloure text intraicònic, com els 
símbols corresponents a “HOTEL” o “TAXI” en un paisatge urbà, o una línia d’obertura o de 
tancament per tal de situar la narrativa visual sense induir-ne el significat. Aquests textos s’han 
inclòs perquè la seva aplicació no es basa totalment en el seu pedigrí com a llibres d’imatges sense 
paraules, sinó que en reconeix la idoneïtat com a artefactes translingüístics a Europa. La nostra 
intenció és que qualsevol text verbal a qualsevol llibre d’imatges o curtmetratge no hagi de ser 
entès per un lector o espectador potencial per tal de comprendre el text en la seva totalitat. Tal 
com assenyala Bosch, definir un llibre d’imatges sense paraules suposa assumir la intenció de 
l’autor i l’editor (pàg. 74) i, per tant, els llibres d’imatges gairebé sense paraules estan inclosos dins 
de l’esperit global de la modalitat i del projecte. 

 
Aquest tipologia és aplicable de manera similar a la selecció de pel·lícules que suposen 
aproximadament la meitat de la Bibliografia de textos culturals.La majoria de pel·lícules de la 
selecció són pel·lícules sense paraules pures, cosa que significa que ni hi apareixen ni es pronuncien 
paraules a banda dels crèdits inicials i finals. No obstant això, igual que succeeix amb la selecció de 
llibres d’imatges, diverses pel·lícules contenen text intraicònic per tal de posar en context un símbol 
visual (per exemple, “SNACKS”). Com amb els llibres d’imatges, tenim l’esperança que aquests usos 
significatius del text verbal siguin relativament universals o bé irrellevants per al projecte més ampli 
de donar significat que guia cada text. Algunes pel·lícules del corpus, com ara Speechless, empren 
un llenguatge audible deliberadament sense sentit, per tal d’imitar l’idioma i posar-ne a prova la 
comprensió. Això té l’efecte de distanciar l’espectador del context lingüístic i, per tant, ofereix un 
altre tipus de text sense paraules per desafiar els lectors familiaritzats amb la modalitat. 

 
 

5 En aquest sentit, una ironia important és que moltes pel·lícules mudes tradicionals de les primeres dècades del cinema, 
si bé no contenien paraules audibles, sí que estaven sobreimpreses a la pantalla. 
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1.3 Procés de selecció 
S’han revisat més de 600 textos per tal d’obtenir una llista llarga d’aproximadament 250 textos, que 
posteriorment ha desembocat en la selecció de 145 textos culturals. El procés de selecció de la 
Bibliografia de textos culturals ha tingut en compte els principis següents: 

 
● Els textos s’havien d’haver produït a Europa o Israel (el nostre país membre associat), o 

havien de tenir autors/il·lustradors/directors europeus. 
● La selecció de 145 textos culturals es va determinar a partir de la llista llarga per tal de 

reflectir, en la mesura possible, una gamma geogràficament homogènia de països d’origen. 
Si bé no tots els països d’Europa estan reflectits al corpus de 145 textos culturals, tots els 
països d’Europa s’han tingut en compte a la cerca inicial i la llista llarga. 

● Al llarg del procés de selecció, s’ha cercat una proporció de 50-50 pel que fa a llibres 
d’imatges i pel·lícules. L’escurçament de la llista es va realitzar tenint en compte aquest 
criteri. 

● La paritat de gènere és un criteri important per a la selecció de textos, però no va requerir 
una selecció activa. Per contra, el procés de selecció de textos va revelar de forma més o 
menys orgànica una paritat entre autors/directors de sexe masculí i femení (quan aquesta 
informació estava disponible). A la selecció final, aproximadament el 60 % dels agents 
principals rere cada text cultural (per exemple, autor/director) són dones. Quan no 
resultava evident (per exemple, mitjançant l’ús d’un pronom a un lloc web), l’equip de 
recerca ha valorat amb sensibilitat quin podria ser el gènere dels productors o directors. Per 
tant, si bé la paritat de gènere certament es va complir durant el procés de selecció, les 
dades en què es basa aquesta afirmació no són oficials. 

● L’aspiració d’una llista llarga inclusiva no només va implicar la selecció de textos que 
celebrin la diversitat al seu contingut. L’estratègia també va suposar cercar creadors 
ètnicament i culturalment diversos tant de pel·lícules com de llibres d’imatges, sempre que 
fou possible. Lamentablement, això va posar al descobert una disparitat constant en la 
representació i l’autoria pel que fa a edicions i mitjans europeus per a nens6. 

● També fou un repte representar adequadament àrees d’Europa on la creació de llibres 
d’imatges sense paraules és menor. L’ajuda dels delegats nacionals de l’Organització 
Internacional per al Llibre Juvenil (IBBY) fou molt important per tal de garantir que aquesta 
qüestió rebés l’atenció adequada durant la fase d’elaboració de la llista llarga. 

● Tenint en compte aquestes aspiracions, la selecció va incloure països de fora d’Europa i 
Israel que tenen un vincle directe amb les premisses d’aquest projecte. Per aquest motiu, es 
van tenir en compte les edicions i els mitjans per a nens a Palestina, i s’han inclòs a la 
bibliografia. 

● Tot tipus de pel·lícules podien optar i ser tingudes en consideració. Això inclou: acció en viu, 
stop-motion, imatges generades per ordinador (CGI), animació tradicional i barreja de 
mitjans. No obstant això, per una qüestió de practicitat a l’hora de treballar els textos a les 
aules, totes les pel·lícules del corpus tenen una durada inferior a deu minuts. De forma 
similar, s’han descartat els llibres d’imatges sense paraules massa llargs, ja que no són els 
textos ideals per explorar en un entorn de grup. 

● La premissa original era que els textos de la Bibliografia de textos culturals havien de ser 
productes del segle XXI. S’ha inclòs un nombre reduït de textos culturals produïts a finals del 
segle XX atesa la seva idoneïtat per a la comesa més àmplia del projecte. 

● Per exemple, el llibre d’imatges lituà What the Scissors Did? [Ką padarė žirklės?] de Ieva 
Naginskaitė fou publicat originalment l’any 1961 com a producte de la Unió Soviètica. 
Aquest important exemple primerenc de la modalitat sense paraules molt probablement es 



11  

va inspirar en els primers adoptants del llibre d’imatges sense paraules provinents d’Europa 
Occidental, com ara Bruno Munari. Aquest llibre d’imatges, inclòs al corpus, es va reeditar el 
2018, vint-i-vuit any després que Lituània se separés de la Unió Soviètica el 1990 i catorze 
anys després que Lituània s’incorporés formalment a la Unió Europea el 2004. 

 
L’exhaustiu procés de recerca i selecció va implicar múltiples investigadors i docents del Regne Unit, 
Xipre, Finlàndia, Lituània i Portugal. Aquest procés requeria posar-se en contacte amb centenars 
d’autors, il·lustradors, editors, organismes que publiquen, organitzacions d’alfabetització, empreses 
d’il·lustració, institucions i entitats benèfiques cinematogràfiques, empreses cinematogràfiques, 
productores, distribuïdores de pel·lícules, escoles d’animació, blogs destacats de mitjans i escoles 
de cinema. Els resultats comprenen una llista essencialment exhaustiva del mercat de llibres 
d’imatges sense paraules i la situació dels curtmetratges al segle XXI a Europa i Israel. Això posa de 
relleu tant l’abast de la profunditat de la recerca duta a terme com, en especial, la mida 
relativament petita del mercat de llibres d’imatges sense paraules a l’edició europea i israeliana 
contemporània. El corpus no pot afirmar haver desvetllat tots els curtmetratges sense paraules que 
compleixen els nostres criteris, sinó que pretén reflectir la gamma dinàmica de pel·lícules sense 
paraules pedagògicament innovadores en producció a Europa i Israel al segle XXI. 
 
El valor pedagògic de cada text cultural fou fonamental per al procés de selecció. De fet, l’ús 
fonamentat del text cultural com a catalitzador per al debat en un entorn de grup gran va tenir un 
impacte en la inclusió o exclusió de textos de cara a la selecció final. Per exemple, un àrea 
fundacional del llibre d’imatges sense paraules és l’anomenat “wimmelbuch” en alemany o 
“wimmelbook” en anglès,  que traduït literalment significa “llibre pul·lulant”; descriu els llibres 
d’imatges inspirats per les pintures panoràmiques de Pieter Bruegel el Vell (Rémi, 2011). El 
“wimmelbook” representa imatges panoràmiques d’entorns ficticis o reals, com ara ciutats capitals 
o escenes rurals. Si bé alguns dels textos apareixen a la bibliografia, el gènere del “wimmelbook” no 
s’ha prioritzat al corpus, ja que la majoria de “wimmelbooks” són menys adequats per al treball en 
un grup gran atesa la naturalesa detallada i distanciada de les imatges. De forma similar, es van 
descartar moltes pel·lícules per la seva complexitat en un entorn de grup, sovint per tractar-se de 
temes no adequats per als grups d’edat. Això posa de manifest un dilema interessant pel que fa al 
rol dels curtmetratges en la mesura en què hi ha menys filtres entre les pel·lícules i els nens que al 
mercat internacional de llibres d’imatges. Com a norma general, molts llibres d’imatges sense 
paraules eren massa ambigus o conceptuals per utilitzar-los al projecte, mentre que moltes 
pel·lícules sense paraules eren massa individualistes o tractaven temes inadequats per al grup 
d’edat. 

 
La Bibliografia de textos culturals inclou dues parts principals: una bibliografia comentada que 
ofereix una visió general i context de cada text, tot identificant els temes fonamentals del CAF; i un 
arxiu de base de dades que es pot manipular perquè les dades aïllin requisits específics. El full de 
càlcul està disponible al lloc web de DIALLS a la secció de Recursos per a docents 
(https://dialls2020.eu) i ofereix l’oportunitat de seleccionar textos basant-se en el rang d’edat, el 
país, el tipus de mitjà, la llargària i el tema del CAF. En aquest document es presenta com a full de 
càlcul (Apèndix 2). 
 

 
 

6 Això concorda amb la recerca recent duta a terme pel Centre d’Alfabetització a l’Educació Primària, segons la qual 
només el 4 % de la literatura infantil publicada al Regne Unit l’any 2017 incloïa un personatge negre, asiàtic o 
pertanyent a una minoria ètnica. https://clpe.org.uk/library-and-resources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-
representation-within-uk-children 
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2 Bibliografia comentada de textos culturals 
Bibliografia comentada de textos culturals 
 
Una nota sobre l’organització  
Aquesta bibliografia està ordenada alfabèticament pel títol en anglès com a corpus únic, sense divisió 
entre llibres d’imatges i pel·lícules. En els casos en què no hi havia disponible un títol en anglès, s'ha 
proposat una traducció. S’ha decidit que determinats títols no requerien traducció, per tant, en 
algunes ocasions el títol original és equivalent. La paraula “the” no s’ha omès en aquest ordre 
alfabètic, per tant, títols com ara “The Mediterranean” o “The House” apareixen alfabèticament en 
una subsecció dins de la classificació de la lletra “T”. El motiu d’aquesta decisió és que la majoria de 
programaris de processament de textos ordenen alfabèticament una llista de títols de forma 
automàtica sense tenir en compte la repetició de “the”, i aquesta bibliografia pretén imitar la forma 
més simple de presentació perquè els educadors puguin consultar-la. Per simplificar les coses, 
especialment en relació amb la traducció d’aquest document, el gènere de diversos personatges 
animals se suposa al llarg de la descripció de diversos textos. En aquells casos en què alguns temes 
puguin ser sensibles per a alguns grups de nens, s’ha inclòs una nota entre parèntesis. Dit això, donem 
per fet que tots els docents revisaran els textos culturals abans de mostrar-los als seus estudiants per 
tal de determinar-ne la idoneïtat per als seus grups particulars.  

 

A 
A Day on the Beach [Um dia na praia] 
Llibre d'imatges.  Bernardo  Carvalho (autor/il·lustrador).  2008.  Planet Tangerina.  Portugal.  32 pàgines. 
Aquest cèlebre llibre portuguès d’imatges sense paraules proporciona un recorregut magnífic per 
debatre la responsabilitat humana pel que fa a la solució del problema de la contaminació dels 
oceans i les platges. Els nens i joves que escoltin notícies sobre l’excés de plàstic als oceans trobaran 
consol i bon humor en aquesta història, on un home està tan fart de la brutícia a la seva platja local 
que decideix passar a l’acció. Recull totes les escombraries i les amuntega en una pila enorme. El gir 
de la història arriba quan el lector veu que n’ha construït una barca. Els temes clarament expressats 
del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social desemboquen en una representació de 
participació proactiva per tal de redreçar aquesta problemàtica social d’actualitat. Amb tot això 
present, A Day at the Beach és un exemple excel·lent de llibre d’imatges apte tant per a un públic 
més jove com més gran. Mentre que els infants de 8-11 anys seran capaços de desgranar els temes 
de l’obra i vincular-los a les seves pròpies experiències, els joves de 12-15 anys també podran 
aprofitar l’obra per establir un diàleg a l’entorn de l’aula. 

 
Rang d’edat: 8-11 anys, 12-15 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

 
Ant 
Curtmetratge. Julia Ocker (directora). 2017. Film Bilder. Alemanya. Animació 2D. 03:37 minuts.  
Es tracta d’una pel·lícula de Film Bilder, l’estudi que va crear Head Up. Aquesta pel·lícula, que forma 
part de la sèrie Animanimals de Julia Ocker, mostra la vida sistemàtica i col·lectiva d’una colònia de 
formigues. La precisió militar de les formigues és un catalitzador apropiat per debatre els vincles 
socials que defineixen les comunitats contemporànies, inclosa tota Europa. Les formigues treballen 
conjuntament a la perfecció, excepte la petita formiga valenta que protagonitza la història. Aquesta 
formiga té la seva pròpia manera de fer les coses; el seu esperit creatiu provoca una intervenció 
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important al funcionament sistematitzat de la comunitat. Les altres formigues s’hi uneixen. Al final 
de la pel·lícula, la formiga creu que la formiga reina estarà enfadada amb ella –i nosaltres també 
n’estem convençuts. Però tot acaba bé: la formiga reina la felicita per la seva forma reeixida de 
pensar. Es tracta d’una peça d’animació alegre i enèrgica, amb un missatge clar i afirmatiu sobre el 
rol de la innovació i les idees que van més enllà d’allò convencional en el desenvolupament de noves 
estratègies que permeten que la societat avanci. Els nens de 8-11 anys seran capaços d’estructurar 
un debat al voltant d’aquests temes en visionar aquest curtmetratge. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Termes clau: competència social i cívica, democràcia 

B 
 
Baboon on the Moon 
Curtmetratge. Christopher Duriez (director). 2002. Arts University at Bournemouth. Regne Unit. Stop-
motion. 06:00.  
Aquesta pel·lícula clàssica de stop-motion es va crear al Regne Unit a principis de la dècada de 2000, 
i ha estat utilitzada per l’Institut Britànic de Cinematografia com a part del seu recurs “Starting 
Stories” (Històries per començar). Una narrativa visual simple encaixa un conjunt complex de temes: 
un babuí, destinat a la Lluna, toca afligit la seva trompeta mentre observa la Terra des de lluny. La 
fortalesa d’aquesta pel·lícula filosòfica i afectiva rau en el seu potencial per orientar el discurs en 
múltiples direccions: el desplaçament del babuí crea una oportunitat per parlar de la desforestació; 
el marc de l’espai proporciona una sensació d’universalitat pel que fa als temes de la llar, el 
sensellarisme i la nostàlgia; i la col·locació del babuí a la Lluna narra l’ús dels animals a la vida real per 
als viatges espacials del segle XX. Aquesta forma polifacètica d’analitzar la llar suposa un grau elevat 
d’usabilitat pel que fa a tots els grups d’edat: d’entre tots els llibres i les pel·lícules del corpus, 
aquesta pel·lícula destaca per ser apta per a l’ús amb nens de 4-7 anys, 8-11 anys i 12-15 anys. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys, 12-15 anys 
Paraules clau: empatia, pertinença 

 
Big Finds a Trumpet 
Curtmetratge. Dan Castro (director). 2017. Royal College of Art.   
Regne Unit.  Animació 2D.  04:20 minuts. Una altra proposta del Royal College of Art al Regne Unit. 
Aquesta pel·lícula d’escola té un aspecte psicodèlic pel que fa el seu estil d’animació. Dos 
personatges, un de gran i un de petit, interaccionen amb una trompeta. Si bé al principi no hi ha cap 
problema amb el fet que el personatge més gran toqui la trompeta, poc després la toca durant tota 
la nit i ningú no pot dormir. No obstant això, el relat exhibeix valors bàsics de tolerància, inclusió i 
celebració de la diversitat, a mesura que els personatges aprenen a acceptar les diferències que 
existeixen entre ells i cerquen un compromís als seus jocs. Aquest curtmetratge és un conte 
entranyable i idiosincràtic, que ens mostra una forma amable de debatre la resolució pacífica de 
conflictes amb els nens més petits. Els nens de 4-7 anys podran nodrir-se de les seves pròpies 
experiències de conflicte i comprometre’s a desenvolupar un missatge moral a partir d’aquest 
curtmetratge. 

 
Rang d’edat: 4 -7 anys 
Paraules clau: celebració de la diversitat, inclusió
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Bon Voyage 
Curtmetratge. Fabio Friedli (director). 2011. Suïssa. Acció en viu / Animació 2D. 06:14 minuts. 

 
La crua ironia del títol d'aquest curtmetratge demostra el dur tractament que dóna al difícil i 
important tema de la migració forçada. La història comença com una animació tradicional, 
representant a un grup de refugiats mitjançant traços simples, que fugen del perill buscant la 
seguretat a Europa. Quan el grup preveu la seva arribada a la Torre Eiffel i de la Torre de Pisa, els 
perills del seu viatge es presenten gairebé com humor de bufetada. Això és efectiu per fer que 
l'espectador se senti incòmode, ja que els horrors i les dificultats de la crisi dels refugiats es descriuen 
d'una manera deliberadament rude. Aquesta incomoditat es supera al final de la història una vegada 
que l'animació canvia dramàticament a una presa en viu d'un refugiat entrevistat per asil per un grup 
d'oficials. Aquest enginyós i desafiant curtmetratge és una poderosa forma d'animar els joves d'entre 
dotze i quinze anys a enfrontar-se a la realitat de la crisi dels immigrants. S'aconsella prudència abans 
de triar aquest curtmetratge: és adequat per a joves emocionalment madurs amb experiència prèvia 
en el maneig de temes sofisticats i difícils en un context de debat en grup. 
 
Rang d’edat: 12 -15 anys 
Paraules clau: drets humans,  inclusió, narratives europees 
 

Boomerang [Bumerangas] 
Curtmetratge. Ilja Bereznickas (director). 2012. Lituània. Animació 2D. 2:00 minuts. 
Un home en un supermercat carrega el seu carret amb una quantitat excessiva de menjar. Quan 
torna a casa, es converteix ràpidament en una quantitat excessiva de residus, que llença a un camió 
de bolquet. Les cases i els restaurants veïns també tiren una quantitat absurda de residus al camió. 
Poc després, es fa palès que tot el planeta està ple de residus. Una nau espacial s’allunya cap a la 
Lluna, com si emplenar la Lluna d’escombraries solucionés el problema dels residus a la Terra. Però 
hi ha un extraterrestre a la Lluna que té una altra idea, i torna a tirar els residus a la Terra. Aquest 
curtmetratge juga amb l’impacte com a eina de diàleg. Els temes clars del desenvolupament 
sostenible/canvi climàtic es poden desenvolupar per tal de reflexionar sobre els drets humans i la 
ciutadania. Els espectadors de 8-11 anys, i potser els de 12-15 anys, s’inspiraran en el missatge clar 
d’aquesta animació de la regió bàltica. 

 
Rang d’edat: 8-11 anys, 12-15 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

 

C 
 
Capital 
Llibre d'imatges. Afonso Cruz (autor/il·lustrador). 2014. Pato Lógico. Portugal. 32 pàgines.  
El símbol de la guardiola s’empra al llarg d’aquest llibre d’imatges sense paraules extremadament 
estilitzat i conceptual per tal d’explorar temes relacionats amb el capitalisme. Aquesta obra és un bon 
exemple d’un llibre d’imatges amb càrrega ideològica;tant si estàs d’acord amb el to negatiu de la 
il·lustració com si no hi estàs, és una forma fantàstica per analitzar “com” i “per què” es crea aquest 
efecte. La guardiola comença essent un objecte innocent al costat del llit d’un nen que dorm, però 
conforme el llibre avança, la guardiola esdevé un símbol de desigualtat i cobdícia. Un marit sosté la 
guardiola mentre contreu matrimoni amb la seva muller; una guardiola rosega la cama d’un banquer 
ben vestit; la guardiola creix i creix, engolint una processió de banquers que cauen per una escala 
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mecànica i desapareixen a la seva gola amatent. Finalment, la guardiola es mostra com un planeta a 
l’òrbita del sol, cosa que provoca que els lectors atents es qüestionin si la pròpia Terra està massa 
dominada pel consumisme i la creació de riquesa excessiva. Aquest llibre d’imatges estimulant, 
complex i controvertit constitueix una addició important al corpus. És una forma excel·lent d’introduir 
els lectors adolescents en el potencial dels temes seriosos mitjançant la modalitat dels textos sense 
paraules. 

 
Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: globalització, herències compartides 

 
Changeons! 
Llibre d'imatges. Francesco Guistozzi (autor/il·lustrador).  2017.  La  Joie  de  Lire.  Suïssa.  40 pàgines.  
La relació entre l’oceà i la civilització humana es posa sota una lupa en aquest retrat panoràmic 
estimulant d’un entorn urbà coster canviant. Allò que comença com un retrat bucòlic i harmoniós de 
la vida humana a la zona costera, s’enfosqueix ràpidament per esdevenir una extensió urbana 
contaminada de gratacels que projecten boirum i petroli a l’aigua i el cel. Es qüestiona la 
sostenibilitat de la vida urbana: els lectors poden reflexionar sobre diferents aspectes: com n’és de 
segura la relació entre el desenvolupament urbà i el món natural? Com es pot desenvolupar un 
creixement econòmic i demogràfic continuat d’una forma que promogui l’harmonia en lloc de la 
destrucció del món natural? De fet, la qüestió del temps es planteja mitjançant la narrativa visual: 
quant de temps passa mentre el món canvia? Com de ràpid és massa ràpid? Les imatges 
panoràmiques intricades de l’escena urbana canviant no exerceixen la seva postura moral envers el 
lector;més aviat, el lector ha de descodificar la representació de la vida urbana que avança per tal de 
descodificar la moral de la història. Aquest llibre d’imatges és un exemple fantàstic d’una obra que 
mostra qüestions relacionades amb el desenvolupament sostenible i el canvi climàtic sense tractar el 
lector amb condescendència. Amb tot això present, és adequat per a joves de 12-15 anys. 

 
Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic, narratives europees 

Chiripajas 
Curtmetratge. Olga Poliektova & Jaume Quiles (directors). 2017. Rússia, Espanya. Acció en viu / Stop-motion 
1:30 minuts.  
Aquest breu curtmetratge tracta d'una petita tortuga que queda atrapada en una platja per la 
contaminació i els residus dels oceans. No pot fugir del seu empresonament fins que apareix un grup 
d’humans per arreglar el problema. Per tant, aquesta pel·lícula suggereix el poder de la gestió 
humana en la protecció continuada del medi ambient. L’original estil de producció i la música 
desenfadada fan que sigui una història despreocupada i atractiva, amb un missatge central seriós 
perquè els nens de 4-7 anys i 8-11 anys s’hi impliquin. La personificació de la tortuga crea un mitjà 
simpàtic i afectuós d’escometre temes fonamentalment dolorosos, com ara la contaminació i la 
destrucció de l’entorn. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic, globalització 

 

D 
Departure [Partida] 
Llibre d'imatges. André Letria (autor/il·lustrador). 2015. Pato Lógico. Portugal. Plegable.  
Aquest llibre d’imatges és un llibre d’acordió; el fet que sigui plegable repta el lector a reconsiderar 
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què és un llibre d’imatges i què pot “fer” un llibre d’imatges. Aquest llibre d’imatges és perfecte per 
al treball en grup, ja que es pot desplegar verticalment i es pot estudiar des de tots els angles. Això 
permet que el lector tingui una sensació de protagonisme respecte del relat, cosa que afegeix una 
sensació corporal a l’experiència de la lectura. La narrativa visual és subtil: ofereix més aviat una 
captura d’un moment dins d’un relat imaginat més ampli que no pas una història global. Un home 
està dempeus a sobre d’un bloc de gel en algun lloc de l’Àrtic. Per què el bloc de gel està separat de 
l’iceberg veí? S’està fonent? L’home és astut: tot usant altres trossos de gel, converteix el bloc en 
una barcassa per marxar d’allà navegant. El llibre d’imatges se situa a l’ombra de temes importants, 
com ara la pèrdua de gel a l’Àrtic, el canvi climàtic i la diàspora. El llibre d’imatges és adequat com a 
catalitzador per a la creació d’artefactes comparables a la segona fase del projecte a l’aula, perquè 
els nens s’hauran d’enfrontar a la premissa del llibre d’acordió. La modalitat facilita el joc creatiu a 
l’aula, ja que els nens fan creacions pròpies com a resposta als termes del CAF. 

Rang d’edat: 8 -11 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

 
Dream of Living [Όνειρο για ζωή] 
Curtmetratge. Alkisti Kokorikou & Pinelopi Kokkali (directors). 2011. Illusion Drops. Grècia. Claymation 
(plastimació). 6:44 minuts. 
 
El sensellarisme és un problema important a tot el món. Aquesta qüestió es pot vincular 
temàticament amb molts altres exemples del corpus, en especial, amb els que escometen la crisi 
migratòria. Es pot combinar especialment amb obres del corpus que mostren l’adquisició reeixida 
d’una llar: We had to Leave [Meidän pitää lähteä]. També connectarà bé amb la representació de la 
pobresa dickensiana de Shoe. Aquest melangiós curtmetratge grec de stop-motion desgrana el 
patiment d’un home vell sense llar que demana almoina al carrer. Els joves de 12-15 anys 
identificaran la importància del poder afectiu d’aquesta pel·lícula com a trampolí per analitzar el 
paper del sensellarisme a les seves pròpies vides, i el coneixement que en tenen. Cal destacar que la 
pel·lícula guia l’espectador per tal que examini les causes del sensellarisme i fa al·lusió al tractament 
de les malalties mentals. També destaca com un dels pocs curtmetratges del corpus amb plastimació, 
cosa que posa de relleu un nínxol important d’estils d’animació que generalment trobem als mitjans 
per a nens i joves. 

 
Rang d’edat: 8-11 anys, 12-15 anys 
Paraules clau: drets humans, 
pertinença 

 

E 
Emptiness [Vazio] 
Llibre d'imatges. Catarina Sobral (autora/il·lustradora). 2014. Pato Lógico. Portugal. 32 pàgines.  
Aquesta història tendra d’un home anomenat Senyor Buit suscita els temes de la solitud i l’aïllament. 
El Senyor Buit recorre el poble intentant sentir-se ple a través de diferents coses. La feina no el fa 
feliç. El menjar no el fa feliç. Les obres d’art exposades a les parets de la galeria local no el fan feliç. 
Els ocells de l’aviari tampoc no el fan feliç. La seva sensació creixent d’aïllament i insatisfacció es 
transmet d’una forma càlida i sofisticada. Un dia topa amb una altra persona que està tan buida com 
ell, i s’estableix una connexió d’amor entre ambdós. Aquesta història aparentment simple és un 
exemple excel·lent del poder de les narracions sense paraules; el lector obté una gran quantitat 
d’informació sobre el Senyor Buit sense que calgui una sola paraula. El llibre d’imatges obre una via 
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Homophobia, Misogyny and Capital: The Example of 'Our Mutual 
Friend,'meravellosa per debatre la qüestió de la solitud i la necessitat d’amor i compassió a la 
nostra vida diària. Com pot funcionar una societat, si encara que només sigui un ciutadà se sent tan 
sol com el Senyor Buit? El final obert permet que els lectors de 12-15 anys especulin sobre què li 
passarà a continuació al Senyor Buit, després d’haver trobat un vianant que el fa sentir ple de nou. 

Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: empatia, pertinença 

 
Enough 
Curtmetratge. Anna Mantzaris (directora). 2018. Royal College of Art. Suècia, Regne Unit. Stop-motion. 2:00 
minuts.  
Aquesta enginyosa pel·lícula de stop-motion ha estat creada com a projecte estudiantil al Royal 
College of Art del Regne Unit per Anna Mantzaris. Mantzaris atribueix la seva inspiració per crear la 
pel·lícula al canvi cultural que va experimentar després de mudar-se de Suècia al Regne Unit. Amb 
només dos minuts de durada, aquesta pel·lícula és l’extrem més curt d’un curtmetratge. Els 
habitants d’una ciutat grisa finalment ja n’estan farts, ja en tenen prou (“enough”), de l’estrès 
mundà de la vida quotidiana. Es trenca l’etiqueta i es desobeeixen les normes quan els ciutadans 
reaccionen amb brusquedat com a resposta a l’atac violent que suposen les penes de la vida diària. 
Tot plegat comença de forma subtil: un home que espera en una cua deixa de fingir que està 
esperant i s’arramba a la persona que té davant. A partir d’aquí, tot esdevé més absurd i obscur. Una 
cambrera llença menjar a sobre d’un comensal. Un cotxet és empès costa avall. L’stop-motion d’alta 
qualitat i estèticament superb és prou delicat perquè la violència implícita en aquestes accions 
sembli més aviat divertida en lloc de cruel. Els joves de 12-15 anys gaudiran dels matisos anàrquics 
d’aquesta pel·lícula, que és una forma excel·lent d’introduir el tema de la ciutadania. Per exemple, 
les normes tàcites que indiquen que una societat funciona correctament i què succeeix si 
s’incompleixen aquestes normes. 

Rang d’edat: 12-15 anys 
Termes clau: ciutadania 

 

Excentric City 
Llibre d'imatges. Béatrice  Coron (autora/il·lustradora).  2014.  Les  Grandes  Personnes.  França.  Leporello. 
És menys un llibre d’imatges i més una experiència: aquesta obra de Béatrice Coron desafia la 
definició. Es tracta d’un llibre d’acordió tipus “leporello” amb paper tallat; Excentric City s’obre per 
revelar una escena urbana exquisida que animarà els lectors a repensar què és un llibre. Aquesta 
obra es pot obrir d’un extrem a l’altre a sobre d’una taula, o es poden doblegar suaument les 
pàgines que es van desplegant tot formant un hexàgon. Els nens de totes les edats podran explorar 
les diferents representacions de la vida urbana i la celebració oculta al paper negre tallat. Si hi 
afegim un llum, el llibre ens ofereix una introducció al teatre d’ombres, tot projectant una silueta 
ornamentada a la paret situada al darrere, perfecte per iniciar un debat de grup sobre les idees que 
revelen les imatges. 

Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys, 12-15 anys 
Termes clau: celebració de la diversitat, herències culturals 

 

F 
Fences [Ploty] 
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Curtmetratge. Natalia Krawczuk (directora). 2015. Lodz Film School. Polònia. Animació 2D. 7:00 minuts.  
Aquesta meravellosa animació polonesa no narrativa pren com a temàtica la constricció i el 
confinament en què sovint ens trobem submergits. Els espectadors podran analitzar quan les 
barreres i les fronteres són i no són necessàries. En aquest sentit, la pel·lícula connecta amb Enough, 
com una altra exploració temàtica del rol de la frustració —i de la frustració silenciada— a la vida 
moderna. La composició de la seqüència visual és una manera important de tenir en compte el rol de 
la il·lustració a l’hora de posar èmfasi en un tema; una i altra vegada, cada fotograma ens fa parar 
esment en el rol de les barreres en situacions en què normalment les passaríem per alt. Per exemple, 
les barreres d’un parc infantil semblen una fortalesa; les fileres de cases de la perifèria gairebé 
semblen un campament militar. Aquestes representacions són a vegades còmiques i d’altres estan 
plenes de desesperació; en tots els casos, però, està present la idea de les normes que envolten la 
llibertat de moviments. D’aquesta manera, el curtmetratge és una manera excel·lent d’introduir a les 
aules temes com ara la llibertat de moviments, així com la competència cívica i social. De fet, la 
pel·lícula, igual que Enough, podria ser considerada un manual per a la teoria del contracte social. 

 
Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: competència social i cívica, participació activa 

 
Free Art 
Curtmetratge. Nicolas Bro (director). 2015. França. Barreja de mitjans. 3:30 minuts.  
La diferència entre els grafits i l’art de carrer es planteja en aquest curtmetratge francès de barreja 
de mitjans. Un home està al carrer en una àrea urbana. Pinta amb esprai tres ocells a una paret, se 
sorprèn quan els ocells aixequen el vol tot cobrant vida pròpia i voleien al voltant dels murals i grafits 
que adornen el formigó. En un moment donat, la resta de senyals visuals de las parets s’hi uneixen, 
en una celebració de l’art i la llibertat que desafia una comprensió normativa sobre què és l’art i què 
pot ser. El regust contracultural i d’esperit lliure d’aquesta obra tocarà la fibra dels joves de 12-15 
anys i suposa un bon estímul per a la creació d’artefactes culturals a l’entorn de l’aula. El rol dels 
grafits respecte de l’art de carrer és suficient en sí mateix, però el simbolisme de la pel·lícula també 
ofereix un mitjà potent per reflexionar sobre la llibertat de moviments, els drets i com l’art pot 
ajudar-nos a expressar-ho. Una altra obra d’aquest corpus que empra, de forma diferent, la visualitat 
dels grafits és Scribble, un llibre d’imatges sense paraules de l’artista palestina Rina Hamed. 

 
Rang d’edat: 8-11 anys, 12-15 anys 
Paraules clau: competència social i cívica, herències culturals 

 
Free the Lines 
Llibre d'imatges. Clayton Junior (autor/il·lustrador). 2016. words & pictures. Brasil, Regne Unit. 32 pàgines.  
Els impressionants gràfics bitò d’aquest llibre d’imatges ofereixen un retrat innovador i senzill d’una 
part important de la vida contemporània: desenvolupament sostenible, inclosa la sobrepesca, la 
contaminació i la industrialització. Una barca petita travessa el vast oceà. Una barca de ròssec 
industrial passa pel costat, tot escopint fum negre tòxic al cel net. El mariner de la barca petita fa un 
petit acte de valentia: talla totes les xarxes de l’arrossegador per alliberar dotzenes i dotzenes de 
peixos i retornar-los a la llibertat de l’aigua. El relat ofereix una escletxa perquè molts lectors 
diferents, inclosos adolescents, reflexionin sobre el rol de la justícia i la igualtat a la globalització i el 
desenvolupament sostenible. Si bé es posa èmfasi en la sobrepesca, el text té una aplicació clara per 
explorar l’efecte dels humans sobre el clima i la necessitat de garantir un futur sostenible per a 
tothom. 

Rang d’edat: 12 -15 anys 
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Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic, globalització 
 

G 
Going Fishing 
Curtmetratge. Guldies (director). 2018. Suècia. Stop-motion. 3:00 minuts. 
El director suec Guldies empra elements de metaficció per crear aquesta pel·lícula, on l’espectador 
és conscient constantment de la producció que l’envolta. Una taula està parada com un decorat, 
amb dos llums a cada costat per il·luminar l’escena d’una casa, un arbre, un estany, un pou.  Una mà 
humana real –suposem que la del director– s’introdueix al decorat per manipular-lo. El director fins i 
tot va a pescar a l’estany i fregeix el peix que pesca a sobre d’un foc al jardí de la casa petita. Aquesta 
captivadora pel·lícula permet als espectadors pensar sobre la llar i la sustentació. Què ens cal per 
sentir-nos com a casa? Què necessiten les nostres comunitats per funcionar? I com de conscients 
som sobre aquestes qüestions mentre vivim les nostres vides diàries? 

 
Rang d’edat: 12 -15 anys 
Paraules clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

 
 
 

H 

Head Up 
Curtmetratge. Gottfried Mentor (director). 2015. Film Bilder. Alemanya. CGI. 3:00 minuts.  
El curtmetratge de CGI, produït per Gottfried Mentor de Film Bilder a Alemanya, tracta sobre la 
celebració de la diferència i la superació de les dificultats mitjançant el treball en equip i la 
solidaritat. Dues cabres –una adulta i una petita– estan trotant pel cim d’una muntanya. La cria de 
cabra no aconsegueix esbrinar com caminar i, en comptes d’això, fa salts i acaba envestint la mare. 
Resulta que, a la mare cabra, l’espanten les alçades, mentre que la cria de cabra salta el buit fins 
arribar al cim de la muntanya. Els nens de 4-7 anys trobaran emocionant de veure com mare i fill 
superen les seves diferències i aprenen habilitats inesperades l’un de l’altre. Poc després, la mare 
cabra ha aconseguit travessar el buit tot imitant la cria de cabra, i ambdues s’allunyen saltant felices. 
Aquesta història simpàtica i càlida és una manera efectiva de reflexionar sobre temes relacionats 
amb la cooperació i la celebració de la diversitat. Tots tenim habilitats diferents, però mitjançant la 
cohesió i la solidaritat, esdevé possible convertir les nostres debilitats en fortaleses en benefici mutu. 

 
Rang d’edat: 4 -7 anys 
Termes clau: celebració de la diversitat, cooperació 
 

I 
I Walk with Vanessa [Mein Weg mit Vanessa] 
Llibre d'imatges. Kerascoët (autors/il·lustradors). 2018. Aladin Verlag. França, Alemanya 40 pàgines. 
D’autor francès i publicat per primer cop a Alemanya, aquest meravellós llibre d’imatges sense 
paraules presenta una línia argumental realista que alguns lectors coneixeran massa bé. La Vanessa 
és nova a la ciutat i se sent aïllada a l’escola. La història comença quan un company de classe 
decideix sotmetre la Vanessa a assetjament escolar. Afectada, es posa a plorar. La resta de nens se 
senten impotents sobre l’acte de l’assetjament escolar i estan avergonyits. No obstant, el llibre 
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d’imatges conclou amb els nens adonant-se de la fortalesa de la unitat i el treball en equip. La 
Vanessa se sent apoderada per participar a la seva escola nova: ja no camina sola, sinó rodejada d’un 
grup d’aliats i amics. L’escena final del llibre d’imatges mostra la Vanessa a la porta de la seva escola 
enmig d’un grup multicultural de companys de classe il·lustrat de forma radiant; el grup cada cop és 
més gran. Aquest llibre d’imatges destaca com una de les millors i més positives representacions 
d’una comunitat multicultural i multiètnica de nens. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Termes clau: competència social i cívica, empatia 

 
In A Bubble [Dans sa bulle] 
Llibre d'imatges. Marie Bretin (autora/il·lustradora). 2016. Voce Verso. França. 28 pàgines.  
Aquest llibre, juntament amb Bokstavsbarn, és l’únic text del corpus que reflexiona sobre el tema de 
la discapacitat. És l’única obra que representa la sordesa. La història mostra un dia feliç i ordinari a la 
vida d’una noia jove. S’introdueix una certa dosi de dramatisme al relat quan esclata una baralla al 
pati. La noia atura la baralla i es fa amiga de la víctima. Ell la visita per prendre te i la parella estableix 
un vincle. És possible que els lectors hagin de repassar l’obra diversos cops abans de poder copsar la 
diferència entre la protagonista i els altres personatges. Potser el títol proporcioni una pista sobre el 
fet que és sorda. Tractada amb sensibilitat, aquesta obra dona peu a debatre la discapacitat de 
forma adequada. Com a història, és un retrat estel·lar de l’amistat, la resolució de conflictes i 
l’apoderament. Un cop es comprèn la discapacitat, es pot rellegir per reflexionar sobre les 
representacions dels sentits que es plantegen a cada pàgina: les il·lustracions aconsegueixen 
transmetre l’experiència d’olorar, tastar, palpar i escoltar d’una manera que la majoria de textos 
visuals no escometen. 

Rang d’edat: 8 -11 anys 
Termes clau: participació activa, empatia 

 
 
In A Cage [La Cage] 
Curtmetratge. Loïc Bruyère (director). 2016. França. Animació 2D. 6:46 minuts. 
Un os està tancat en una gàbia per exhibir-lo en un parc, sense cap esperança de poder-ne escapar. 
Aquest desenfadat curtmetratge francès parla sobre la llibertat i la musicalitat, ja que l’os conspira 
amb un grup d’ocells propers per alliberar-se del seu confinament. La representació de la tolerància i 
la cooperació és sofisticada i polifacètica; els espectadors atents percebran el nivell de respecte que 
l’os ofereix als ocells, i a l’inrevés, en relació amb les seves habilitats diferents. Aquesta excel·lent obra 
demostra, mitjançant una floritura carnavalesca, la voluntat per vèncer les diferències amb l’objectiu 
d’ajudar-se mútuament. Altres obres del corpus que versen sobre el tema de les gàbies són Cages per 
al mateix rang d’edat i Fences per a espectadors més grans. La idea del confinament es pot aprofitar 
per debatre sobre els aspectes positius i negatius de la reclusió i les fronteres a la vida contemporània. 
 

Rang d’edat: 8-11 anys 
Paraules clau: solidaritat, tolerància 
 
 

International Father’s Day [Starptautiskā Tēva Diena] 
Curtmetratge. Edmunds Jansons (director). 2012. Acadèmia de les Arts d’Estònia. Letònia, Estònia. Animació 
2D. 5:00 minuts.  
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Aquesta pel·lícula d’escola està dirigida pel cineasta letó Edmunds Jansons de l’Acadèmia de les Arts 
d’Estònia. Aquesta pel·lícula tracta sobre els vincles entre un pare i un fill, ja siguin humans o 
animals, mitjançant un retrat altament estilitzat i estèticament radiant de les relacions entre un ocell 
i els seus fills en un arbre mentre a sota té lloc una desfilada. El retrat de la desfilada és alegre, amb 
música, cosa que crea una finestra perquè la gent jove pugui veure les seves pròpies formes de 
celebració en comparació o per contrast. La història paral·lela entre l’ocell i els seus fills reflecteix un 
missatge universal d’amor i protecció entre pare i fill, que per extensió, es pot ampliar per 
reflexionar sobre el rol de pertinença com a quelcom inherent a la identitat. Especialment, els seus 
aspectes pràctics: sustentació, criança i seguretat de la llar. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Paraules clau: herències compartides, herències culturals, pertinença 

 

 
M 
Machine [Máquina] 
Llibre d'imatges. Jaime Ferraz (autor/il·lustrador). 2017. Pato Lógico. Portugal. 32 pàgines.  
La ubiqüitat de la tecnologia és la temàtica d’aquest llibre d’imatges sense paraules portuguès. Un 
noi juga amb una tauleta tàctil en un món replet de robòtica i ginys; el món no és diferent del nostre 
propi, però les il·lustracions posen èmfasi en l’abundància, o l’elegia, de ginys que constitueixen la 
vida moderna. Les il·lustracions –sorprenentment estilitzades, de color blau i taronja melmelada– 
inciten hàbilment el lector a qüestionar-se aquesta abundància. Es tracta d’un excés de confiança? El 
noi fa una sortida al parc amb el seu avi, però fins i tot allà les persones que passegen tenen la cara 
enganxada als seus telèfons mòbils. Assegut en un banc a sota d’uns arbres, l’avi dona un regal al 
noi. Què podria ser? És un llibre. Mentre en passa les pàgines, el noi se submergeix en un món 
d’aventura que no està relacionat amb l’abundància de tecnologia. Les darreres pàgines d’aquest 
llibre d’imatges deixen encara més clar el posicionament ideològic de l’autor: el llibre ocupa un lloc 
prominent a sobre la taula, mentre que al terra s’han desendollat tots els dispositius electrònics. 
Aquest llibre d’imatges ofereix un catalitzador per tal de debatre el rol de la tecnologia a les vides del 
jovent. 

Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: herències culturals 

 

My Museum 
Llibre d'imatges. Joanne Liu (autora/il·lustradora). 2017. Prestel. Alemanya. 32 pàgines.  
Un nen petit visita una famosa galeria d’art europea amb la seva mare. Li agrada passejar al seu aire, 
però no són sempre les obres d’art allò que capta la seva atenció. El retrat de Joanne Liu d’una 
excursió a una prestigiosa galeria d’art ens ofereix una manera càlida i afable d’inspirar els nens del 
cicle superior d’educació primària per tal que reflexionin sobre les seves experiències relacionades 
amb l’art. Les il·lustracions s’han fet hàbilment des de la perspectiva del nen petit, tot posant èmfasi 
en l’art com a “objectes trobats” en lloc d’obres mestres que pengen de les parets de la galeria. Els 
tatuatges d’un visitant i el garbuix de plantes en un test es tracten de forma comparable a les obres 
canòniques que apareixen de fons a cada il·lustració. Aquesta equivalència entre art major i menor 
exigeix que l’espectador reconsideri què és art i per què el tanquem en galeries. 

Rang d’edat: 8-11 anys, 12-15 anys 
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Termes clau: herències culturals 

 

N 

November [Novembre] 
Curtmetratge. Marjolaine Perreten (directora). 2015. França, Suïssa.  Animació 2D.  4:04 minuts.  
Els animals que viuen a la ribera d’un riu es preparen per afrontar un hivern llarg i fred en aquest 
curtmetratge de l’animadora suïssa Marjolaine Perreten, que explica la història amb delicades i 
l’anima meravellosament. Mentre la pluja cau i el cel es torna gris, es mostra com cada animal lliura 
la seva pròpia batalla mentre l’estació canvia de tardor a hivern. 

Si bé la representació no és realista –l’eriçó i els caragols naveguen junts amb una barca petita–, el 
retrat d’una estació europea específica és molt realista. La pel·lícula crea l’oportunitat de contemplar 
la hibernació i els hàbitats, de reflexionar sobre la importància del menjar i i el refugi, plasmats en el 
rol de l’hivern, a la vida diària. Els temes com la migració i el desenvolupament sostenible/canvi 
climàtic estan implícits al relat. L’atmosfera pacífica de la pel·lícula la situa com un exemple de 
representació afirmativa de valors europeus positius. 

 
Rang d’edat: 4 -7 anys 
Paraules clau: cooperació, solidaritat, herències compartides 

 

 
O 

 
On the Trail 
Llibre d'imatges. Anna Ring (autora/il·lustradora). 2016. Societat del Còmic d’Estònia. Estònia. Sense paginar.  
Hi ha molts pocs llibres d’imatges sense paraules produïts a la regió bàltica. De fet, aquesta obra 
d’Anna Ring, publicada per la Societat del Còmic d’Estònia, és l’únic exemple contemporani 
d’aquesta categoria. És un plaer explorar el món meravellós creat en aquesta història, on un gat del 
carrer roba el menjar a un pare i la seva filla; irromp a la casa mentre no miren. La cerca per trobar el 
menjar i el gat del carrer es converteix per al lector en un passeig per la seva interessant ciutat, 
retratada específicament com a ciutat de l’Europa Central i Oriental. El gat del carrer ataca de nou en 
robar una filera de salsitxes al carnisser. El pare i la filla persegueixen el gat, però fan un gran 
descobriment: el gat està tenint cura dels seus gatets en una cova. El llibre d’imatges esdevé una 
exploració delicada dels valors socials que envolten la família, la pertinença i les herències 
compartides. 

Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Termes clau: competència social i cívica, solidaritat, empatia 
 
Otherwise [Anders Artig] 
Curtmetratge. Christina Schindler (directora). 2002. Trickfilmproduktion. Alemanya. Animació 2D. 
6:35 minuts. 
Tan bon punt un grup de camaleons surt de la seva closca, s’adonen ràpidament que un d’ells és 
diferent. No només és incapaç de canviar de color per adaptar-se a l’entorn, sinó que es comporta 
de manera diferent a la resta, tot actuant de forma independent i distinta. Aquesta animació clàssica 
d’Alemanya ens ofereix una metàfora potent per reflexionar sobre la uniformitat i la diferència d’una 
manera al·legòrica i no amenaçadora. La resolució de la pel·lícula és una celebració de la diversitat i 
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una exhortació perquè els espectadors reflexionin sobre el rol de la tolerància i la comprensió 
respecte de l’estabilitat de qualsevol comunitat. 

 
Rang d’edat: 8 -11 anys 
Termes clau: celebració de la diversitat, tolerància 
 
 
Owl Bat, Bat Owl 
Llibre d'imatges. Marie-Louise Fitzpatrick (autora/il·lustradora). 2016.  Walker.  Irlanda, Regne Unit.  Sense 
paginar. 
Els nens de 4-7 anys trobaran molt de material per debatre en aquesta història sobre uniformitat i 
diferència. Una família de mussols se sent pertorbada quan arriba una família de rat-penats per 
compartir l’altre costat de la seva branca de l’arbre. Primer, les dues famílies no tenen res en comú i 
no volen adaptar-se a les necessitats de cadascú. No obstant, quan una gran tempesta causa estralls 
a l’arbre, la importància de la solidaritat i la cohesió social es fa palesa tant per als mussols com per 
als rat-penats. Aquest llibre d’imatges ofereix una manera delicada d’introduir els nens petits en 
temes de cooperació, pertinença, diversitat i tolerància entre diferents grups de persones. Les 
il·lustracions simples i subtils retraten la relació inicialment envejosa però finalment refermada entre 
ambdós grups. En especial, l’atenció al detall a les cares dels animals provocarà la indagació 
emocional dels lectors joves. L’ús de marcs tallats afegeix un toc de drama veritable al moment de 
crisi que desemboca en la resolució del relat. 

Rang d’edat: 4 -7 anys 
Termes clau: cooperació, tolerància 

P 
Papa’s Boy 
Curtmetratge. Leevi Lemmetty (director). 2010. Ink and Light. Finlàndia, Irlanda. CGI. 3:00 minuts.  
Aquest curtmetratge CGI, coproduït a Irlanda i Finlàndia, tracta sobre la masculinitat i la feminitat. La 
pel·lícula es va preparar originalment com a part d’un projecte que commemorava la música de 
Chopin. Si bé tenir coneixements sobre Chopin no és de cap manera un requisit per a l’èxit de la 
pel·lícula, aquesta informació afegeix una capa de context europeu al valor de la pel·lícula com a eina 
pedagògica. Un ratolí petit, codificat com un nen, no està a l’alçada de les expectatives del seu pare. 
Mentre que el seu pare era un boxejador famós, ell està interessat en fer ballet i no para de ballar 
amb un tutú. No obstant, el seu moment per brillar li arriba quan un gat ataca el seu pare. Gràcies al 
ballet, el noi és capaç d’escapar-se de les urpes del gat i salvar el seu pare. La moral de la història és 
evident: celebrar la diferència i estimar els teus éssers estimats per qui són. Els nens de 4-7 anys 
podran reaccionar àmpliament a aquesta pel·lícula, mentre que els nens de 8-11 anys podran crear 
un debat reflexiu en torn de les qüestions que planteja: la no-conformitat de gènere, la família, la 
tolerància –i, fins i tot, l’ètica de la cadena alimentària entre gats i ratolins. Resulta interessant 
reflexionar sobre com la noció dels rols de gènere pot o no participar en el diàleg quan aquesta 
pel·lícula s’utilitza amb joves de 12-15 anys. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys, 12-15 anys 
Paraules clau: tolerància, igualtat, narratives europees 
 

S 
Saturday [Zaterdag] 
Llibre d'imatges. Saskia Halfmouw (autora/il·lustradora). 2018. Leopold. Països Baixos. 32 pàgines.  
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Aquest llibre pot provocar una conversa sobre els caps de setmana i l’oci, ja que inclou importants 
representacions positives de gènere al seu retrat de la vida durant el cap de setmana en un poble 
holandès sense nom. Els habitants del poble passen el cap de setmana fent tota mena d’activitats, ja 
sigui treballar o jugar. Aquestes activitats inclouen visites a la biblioteca, la piscina, el supermercat o 
un partit de futbol. Mitjançant el text, es mostra un grup multicultural divers de persones que 
participen a la seva comunitat local. L’efecte és d’apoderament; el missatge del llibre d’imatges 
reafirma la celebració de la diversitat com a quelcom integral als valors fonamentals d’Europa. Com a 
eina a l’aula, el llibre d’imatges crea l’oportunitat de reflexionar sobre la feina i l’oci en el context de 
la vida del lector. Aquesta oportunitat també pot incloure la reflexió sobre una representació 
harmoniosa i no problemàtica de la diversitat ètnica, cultural i de gènere en un emplaçament 
d’Europa Occidental. 

Rang d’edat: 8 -11 anys 
Termes clau: herències culturals, celebració de la diversitat 

 

Scribble [شةW ] 

Llibre d'imatges. Rinad Hamed (autor/il·lustrador). 2015. Al Hadaek Group. Líban, Palestina. 28 pàgines. 
Aquesta peça és l’únic llibre d’imatges palestí representat al corpus. Publicat al Líban i amb el ciutadà 
palestí Rinad Hamed com a autor, Scribble examina el rol de l’art a la infantesa i a casa. Un nen i la 
seva germana pinten totes les parets de casa seva emprant-ho tot, inclosos els seus cossos, com a 
llenç. Arriba la seva mare i els vol renyar severament, però acaba rient i unint-s’hi. La narrativa visual 
acaba amb la mare ajudant els seus fills a pintar les parets, tot convertint la casa en un mural de 
l’amor familiar. El llibre d’imatges és un mitjà interessant perquè els nens pensin sobre la relació 
entre pares i fills a casa. 

Rang d’edat: 4-7 anys 
Termes clau: 
cooperació 

 
Shambles [Balbúrdia] 
Llibre d'imatges. Teresa Cortez (autora/il·lustradora). 2015. Pato Lógico. Portugal. 32 pàgines.  
Es tracta d’una història càlida i enriquidora sobre el fet de tenir massa joguines. Un nen petit viu en 
una habitació molt desendreçada, atapeïda de joguines. Ignora el desordre, que creix i creix, fins que 
de sobte cobra vida pròpia. El nen és expulsat de l’habitació pel munt de joguines, i s’adona que ha 
de fer neteja. El llibre d’imatges dona resposta a inquietuds sobre la societat consumista, com ara la 
tensió entre necessitar i voler quan es tracta de possessions. La narrativa visual crea una oportunitat 
per debatre la responsabilitat de viure de forma sostenible i el consum excessiu. Els nens de 8-11 
anys trobaran moltes qüestions de què parlar mentre debaten el valor d’alguns objectes per damunt 
dels altres, i la nostra responsabilitat per garantir que el nostre entorn estigui endreçat, net i 
organitzat. 

Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

 

Speechless 
Curtmetratge. Robin Polák (director). 2016. República Txeca, Alemanya. Acció en viu. 6:00 minuts.  
Aquesta pel·lícula estimulant i profunda potser pugui confondre d’entrada els espectadors que 
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esperen una pel·lícula sense paraules. La producció alemanya/txeca utilitza la pretensió de la parla, 
on els actors parlen en un idioma deliberadament absurd. L’efecte d’això és distanciar l’espectador 
de les paraules pronunciades, cosa que ens permet centrar-nos més en allò que pensem que s’està 
dient i el seu context respecte de la seqüència visual. Aquesta tècnica ens situa al lloc del nen petit 
que està perdut en uns grans magatzems. Una mare que està comprant joguines amb la seva filla 
intenta ajudar-lo. En sospitar que no parla el seu idioma, comença a gesticular amb vehicles de 
joguina per esbrinar d’on ha vingut. El nen agafa un cub de plàstic i l’emplena de figures en 
miniatura, per tal de representar una barca amb immigrants amuntegats que cerquen asil a les 
costes d’Europa. Tomba la barca a sobre del terra, per tal d’indicar el desenllaç devastador del 
viatge. Aquesta potent pel·lícula és una eina estimulant, complexa, altament commovedora però 
molt potent per tal d’estimular el debat amb un grup de nens de més edat. L’ús d’un idioma absurd 
també es pot utilitzar per reflexionar sobre el rol de l’idioma com a part de les identitats culturals. 

 
Rang d’edat: 12 -15 anys 
Paraules clau: inclusió, narratives europees 

Super Big [Super Grand] 
Curtmetratge. Marjolaine Perreten (directora). 2014. França, Suïssa. Animació 2D. 1:32 minuts.  
Una noia gegant amb una capa de superheroïna arriba a una ciutat d’una illa i n’espanta tots els 
ciutadans diminuts. Tot i que intenta mostrar-los la seva bondat ajudant-los, els ciutadans continuen 
espantats d’ella. Un volcà situat a l’extrem més allunyat de l’illa comença a escopir fum mentre es 
prepara una erupció, i la noia “supergran” és incapaç d’aturar-lo sense l’ajuda de la seva mare 
encara més gran. Aquesta pel·lícula breu i excèntrica esmenta múltiples assumptes relacionats amb 
la vida contemporània, com ara els desastres naturals i el desenvolupament urbà, per tal de 
transmetre un missatge simple sobre les suposicions que plantegen reptes. La debilitat de la noia 
“supergran” contrasta amb el temor que desperta entre els ciutadans, cosa que incita l’espectador a 
qüestionar les seves pròpies expectatives i, per tant,introdueix el tema de la tolerància. Aquesta 
dolça historieta dolça té el mateix animador que un altre títol del corpus, November, si bé 
temàticament ambdós són molt diferents. 

 
Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys, 12-15 anys 
Paraules clau: tolerància 

 

 
T 

The City [La Ciudad] 
The Countryside [El campo] 
Llibre d'imatges. Rosa Capdevila (autora/il·lustradora). 2016. Espanya. 12 pàgines (cadascun).  
Si bé els “wimmelbooks” són escassos al corpus, com que ofereixen reptes pedagògics pel que fa a la 
mida i al detall de les seves imatges, s’ha fet una excepció en el cas d’aquests dos fantàstics llibres 
espanyols. Es poden utilitzar conjuntament per generar debat sobre la vida urbana i rural, així com el 
rol que tenen ambdós entorns en qui som avui en dia. Aglutinen els millors aspectes del 
“wimmelbook” contemporani: una celebració de la diversitat, un ús ampli dels símbols visuals per tal 
d’estimular el diàleg en totes les direccions imaginables, inclosos temes relacionats amb la 
contaminació, així com la competència cívica i social. Aquests llibres breus grans contenen 
seqüències d’imatges panoràmiques que mostren les experiències diàries de la vida urbana i rural a 
Espanya. Les pàgines finals de cada llibre ens endinsen en una casa de ciutat “típica” i una casa de 
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camp “típica”, i ens revelen famílies sopant. Els lectors poden utilitzar aquests llibres com a trampolí 
per reflexionar sobre com les seves pròpies vides es representarien en aquesta mena de llibres –o, 
de fet, si la representació els sembla autèntica. El potencial dialògic entre aquestes dues obres 
augmenta l’efecte de l’original. 

Rang d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys 
Termes clau: narratives europees 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

The Elephant and the Bicycle [Le Velo de l’elephant] 
Curtmetratge. Olesya Shchukina (director). 2014. Folimage / La Boite. França, Rússia. Paper retallat. 9:05 
minuts.  
Aquesta producció francesa de l’animador rus Olesya Shchukina és una història tendra i important 
sobre el desenvolupament sostenible, la competència social i cívica, així com la participació activa a 
la comunitat de cadascú. L’estrella de la pel·lícula és l’elefant, que treballa com a neteja-carrers en 
un poble pintoresc meravellosament animat. No obstant, la vida de l’elefant canvia quan veu un 
anunci d’una bicicleta que ocupa tota una tanca publicitària enorme al centre del poble. Tot i 
treballar com a neteja-carrers, l’elefant no té diners. Empès pel seu anhel d’aconseguir la bicicleta, 
l’elefant treballa de forma malaltissa fins que estalvia la quantitat necessària de diners. Però quan 
compra la bicicleta, fa un descobriment terrible: està dissenyada per a un ésser humà petit, no per a 
un elefant enorme. Devastat i deprimit, l’elefant s’amaga a casa seva. A fora, les escombraries 
s’acumulen al poble, fins que la plaça del poble esdevé una muntanya de bosses negres 
d’escombraries en descomposició. L’elefant decideix afegir la seva bicicleta a la pila d’escombraries, 
abans de canviar d’opinió i oferir-la a una nena petita. Els nens de 8-11 anys reaccionaran a aquest 
retrat sorprenentment profund, que inclou temes com ara els diners, els residus, la depressió, 
l’alteritat o el consumisme. L’ambigüitat del final de la pel·lícula, on l’elefant aparentment retorna al 
seu antic rol com a neteja-carrers, també instigarà el debat sobre la competència social i cívica. 
Potser alguns espectadors se sentin indecisos sobre si considerar-lo o no un final feliç. 

 
Rang d’edat: 8 -11 anys 
Paraules clau: competència social i cívica, desenvolupament sostenible/canvi climàtic 

  
The Hedgehog and the City [Igel und die Stadt] 
Curtmetratge. Evalds Lacis (director). 2013. Animacijas Brigade. Alemanya, Letònia. Stop-motion. 10:22 
minuts.  
Aquest bonic exemple de stop-motion bàltic (letó) comença amb un retrat del rol de la indústria en 
un entorn canviant: un bosc nevat és arrasat i, al seu lloc, hi sorgeix una ciutat. Al centre de la plaça 
de la ciutat, hi ha un parc on viu un grup d’animals salvatges. La major part del relat inclou els 
animals fent el màxim possible per participar de la vida cívica i social: ajuden els éssers humans tot 
treballant en infinitat de rols diferents perquè els paguin en efectiu. Mentre segueixen amb els seus 
rols, la pel·lícula mostra una varietat d’interaccions habituals a la vida normal: la criança dels fills, la 
vida nocturna o els venedors de menjar al carrer. El gir es revela al final, quan els animals es 
reuneixen a la plaça a la nit per comptar els fons que han aplegat. La gran pila de diners al mig de la 
plaça és suficient per arrasar la ciutat i fer-hi retornar la natura salvatge. La pel·lícula s’acaba amb els 
animals eradicant l’espai urbà i reinstaurant el seu antic hàbitat. Mentre que la pel·lícula representa 
la qüestió de les herències culturals en la seva representació d’una relació binària entre natura/ciutat 
i animals/éssers humans, l’eix del relat plasma enfocaments subversius per treballar. 

 
Rang d’edat: 8 -11 anys 
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Termes clau: competència social i cívica, herències culturals 

 

The House 
Curtmetratge. Veronika Zacharová (directora). 2016. Tomas Bata University. República Txeca. Animació 2D. 
5:00 minuts.  
La cineasta txeca Veronika Zacharová ofereix als espectadors de 8-11 anys una mirada increïblement 
única sobre els temes universals de la llar i la pertinença. Quan una família abandona la seva casa per 
mudar-se a un pis nou al centre de la ciutat, la casa es desarrela per tal de seguir-los i recuperar-los. 
Una història de rivalitat entre tecnologies i formes de vida velles i noves comença quan la casa 
segueix l’única pista disponible: un fullet d’un bloc d’habitatges d’alta tecnologia enmig de la ciutat. 
El ritme de la pel·lícula és vigorós i el relat és excitant; el significat emocional de la pel·lícula 
desencadenarà un debat positiu sobre l’entorn canviant en què vivim, allò que anomenem llar. Des 
d’una posició de les narratives europees, resulta possible utilitzar aquesta pel·lícula per reflexionar 
sobre la relació entre pobles i ciutats com a patró migratori a la vida moderna. En aquest sentit, 
l’obra connecta amb The Return com a exemple de la relació a voltes tensa però sempre important 
entre el camp i la ciutat. 

 
Rang d’edat: 8 -11 anys 
Paraules clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic, narratives europees 

 
The Mediterranean [Mediterraneo] 
Llibre d'imatges. Armin Greder (autor/il·lustrador). 2017. Orecchio Acerbo. Austràlia, Itàlia, Suïssa. 35 
pàgines.  
Aquest exemple d’un llibre d’imatges que tracta el tema de la crisis migratòria és menys 
esperançador que els altres. De fet, el llibre d’imatges es pot llegir com a record de les vides 
perdudes en intentar creuar el Mediterrani. La història s’inicia amb el cos pesat d’un home 
enfonsant-se a les profunditats del mar fosc, abans de fer marxa enrere en el temps per mostrar al 
lector quines circumstàncies han portat l’home a aquesta mort. La violència en un país sense nom 
porta una comunitat a escapar per salvar les seves vides quan el seu poble queda destruït per les 
flames. Embotits en un vaixell, cerquen creuar el Mediterrani de forma segura. Aquesta obra 
impactant, difícil i dolorosa és un exemple de la modalitat sense paraules. Demostra la poderosa 
potencialitat a l’hora de donar significat d’aquest tipus de llibre d’imatges, ja que els lectors 
s’enfronten al repte de reflexionar sobre si els passatgers sobreviuran la travessia i, si arriben a la 
costa, quin santuari hi trobaran. En passar les pàgines de la narrativa visual, els lectors s’animaran a 
parlar de la realitat inenarrable de la crisis migratòria. D’aquesta manera, The Mediterranean és una 
eina poderosa en grups disposats a debatre seriosament sobre una de les qüestions més 
complicades a què s’enfronten les costes d’Europa en l’actualitat. 

Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: narratives europees, drets humans 

To the Market [Naar de Markt] 
Llibre d'imatges. Noëlle Smit (autora/il·lustradora). 2017. Querido. Països Baixos. 32 pàgines.  
Aquest llibre és un retrat senzill d’una mare i una filla que van al seu mercat local. El lector 
s’assabenta d’una sèrie d’experiències, inclòs un conjunt divers de menjars i objectes, que venen una 
col·lecció de comerciants multiculturals i multiètnics. L’efecte de tot plegat és de celebració: mentre 
ambdues fan una volta pel mercat, es fa palès que la identitat europea és diversa per definició. La 
narrativa visual simpàtica i radiant crea un mitjà perquè els lectors joves de 4-7 anys reflexionin 
sobre el rol del menjar i comprar a les seves pròpies vides, així com quin rol té el mercat a la 
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comunitat del lector i com el mercat està a l’arrel de les identitats europees socials. 

Rang d’edat: 4 -7 anys 
Termes clau: celebració de la diversitat, herències culturals 

 
W 

 
Waterloo & Trafalgar 
Llibre d'imatges. Olivier Tallec (autor/il·lustrador). 2012. Enchanted Lion. França, EUA. Sense paginar.  
La guerra i la violència són una part integral de la història d’Europa, així com del seu present, però la 
representació explícita d’aquests temes pot constituir tot un repte en el context d’una aula. Aquest 
llibre d’imatges de l’artista francès Olivier Tallec planteja subtilment aquests temes d’una manera 
afable i no violenta. Dos soldats rivals estan asseguts a sengles costats d’un camp de batalla tipus 
trinxera durant un alto el foc. L’escena presenta similituds considerables amb la Primera Guerra 
Mundial. Aquest vincle s’estableix d’una manera respectuosa, caricaturesca i colorida, tot obrint la 
possibilitat de debatre sobre la violència de la vida real que el llibre d’imatges esquiva. La tensió que 
recorre el llibre d’imatges col·lapsa al final de la narrativa visual; la imatge resulta del primer pla de 
dos personatges, i el lector s’adona que ambdós estan a la mateixa palestra, no a sengles costats 
d’un abisme. La nota de l’editor al principi del text introdueix el context històric dels noms: per 
aquest motiu, el llibre d’imatges es pot emprar directament per explorar el conflicte al llarg de la 
història europea. 

Rang d’edat: 12 -15 anys 
Termes clau: competència social i cívica, narratives europees 

 
We Had to Leave [Meidän piti lähteä] 
Llibre d'imatges. Sanna Pelliccioni (autora/il·lustradora). 2018. Kustantamo S&S. Finlàndia. 41 pàgines.  
Es tracta d’un altre exemple de llibre d’imatges sense paraules que tracta el tema de la crisis 
migratòria. We Had to Leave és més delicat i alegre que els altres exemples del corpus: Migrando, 
Orizzontii Mediterraneo. Mentre que la majoria de llibres d’imatges sense paraules que tracten 
aquest assumpte ho fan en forma de tragèdia, aquest exemple finlandès del subgènere ho fa com a 
missatge d’esperança. Una família fuig de la violència en un país càlid i s’uneix a una estela de 
refugiats cap a l’oceà. En arribar a la platja, s’embarquen en vaixells, que els transporten a un país 
estranger tot travessant mars tempestuosos. El text no s’acaba aquí, sinó que mostra l’arribada dels 
immigrants i la seva documentació correcta i integració en un país sense nom. Els pètals que cauen 
dels arbres a la primera imatge es veuen reflectits a l’experiència de la primera nevada dels nens en 
acabar la novel·la. La narració visual és exquisida i els nens podran modelar les seves pròpies 
creacions basant-se en les tècniques sofisticades emprades en la construcció d’aquest relat. Per 
exemple, moltes pàgines posen èmfasi en un únic objecte per tal d’oferir una clau per introduir un 
canvi al relat. Aquest llibre d’imatges sense paraules bonic i estimulant estableix un contrast 
important amb les tragèdies que porten el pes dels altres textos que tracten els mateixos temes. 
Resulta especialment important com a exemple de llibre d’imatges sense paraules que ofereix una 
representació afirmativa de la nova ciutadania per a refugiats.  

Rang d’edat: 8 -11 anys 
Termes clau: drets humans, pertinença, ciutadania 

 
Where’s the Starfish? 
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Llibre d'imatges. Barroux (autor/il·lustrador). 2016. Egmont Press. França, Regne Unit. 32 pàgines.  
La seqüela de Barroux sobre Where’s the Elephant es desenvolupa sobre la mateixa premissa. El 
format lúdic del “wimmelbook”, com Where’s Wally, esdevé un catalitzador per a un missatge 
important sobre la protecció del medi ambient. Els nens s’ho passaran molt bé cercant l’estrella de 
mar a les imatges panoràmiques sobre la vida aquàtica que emplenen cada pàgina doble; ara bé, 
mentre anem passant les pàgines, el missatge subjacent es fa palès. Els peixos es queden sense espai 
perquè cada cop més i més escombraries emplenen les pàgines; el to del llibre d’imatges passa d’una 
animada vida a l’oceà al dolor d’un hàbit contaminat i deteriorat. Els nens podran reflexionar sobre 
les seves pròpies expectatives. El gir era previsible? El canvi de to els ha sorprès? Així mateix, es 
poden establir vincles a partir del rol del desenvolupament sostenible en el futur del medi ambient: 
es poden posar sobre la taula qüestions com ara l’excés de plàstic, l’eliminació de residus o les 
espècies en perill d’extinció, i es poden analitzar a l’entorn de l’aula. 

Rang d’edat: 4 -7 anys 
Termes clau: desenvolupament sostenible/canvi climàtic 
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Apèndixs 
 
3.1 Glossari de conceptes clau al Marc d’anàlisi cultural de DIALLS 
3.2 La bibliografia completa de 145 textos cultural
 
 

Teme Subteme  Definició 

Disposicions  Tolerància La tolerància és respecte, acceptació i apreciació 
de la gran diversitat de les cultures del nostre 
món, les nostres formes d’expressió i maneres de 
ser humà.  Està fomentada en el coneixement, 
obertura, comunicació i llibertat de pensament, 
consciència i creença.  La tolerància és harmonia 
en la diferència [--] La tolerància és, sobre tot, 
una actitud activa estimulada pel reconeixement 
dels drets humans universals i llibertats 
fundamentals dels altres (UNESCO, 1995, 5). 
 
La tolerància inclou la prevenció de l’assetjament 
escolar i una actitud oberta respecte la diversitat 
d’expressió cultural. 

Empatia L’empatia s’ha definit com ‘allò que passa quan ens 
posem a la situació d’un altre i vivim les seves emocions 
com a nostres’ (Lipman 2003, 269). 
 
L’empatia inclou la comprensió mútua. 

Inclusió La inclusió es pot definir com les actituds i accions que 
donen suport a la participació d’un individu en diàleg a 
través de la diversitat.  Per facilitar la col·laboració, 
tothom ha de valorar la diversitat, respectar els altres i 
tenir la voluntat de superar prejudicis i pactar (Parlament 
Europeu, Consell de l’Unió Europea 2006) 

Conviure Celebració de la 
diversitat 

Celebrar les diferències culturals.  Això inclou aprendre a 
conèixer la pròpia cultura, apreciar-la i desenvolupar una 
identitat cultural pròpia.   

Drets humans Els ‘drets i llibertats fundamentals en tots els aspectes de 
les vides de les persones’ (CE 2010, 8). 

Democràcia Donar als ciutatadans l’opotunitat de participar 
directament tant en les dimensions procedimentals com 
les socials de prendre decisions. 

Igualtat  Cercar activament aconseguir ser igual, 
especialment  quant a estatus, drets i 
oportunitats 

Solidaritat Actuar conjuntament, compartint tant els avantatges (p.e. 
prosperitat) i càrregues de manera igual i justa.  Apel·la a 
un sentit de responsabilitat social i està relacionada 
implícitament amb l’empatia.   
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Globalització El procés d’interacció i integració entre persones, 
empreses i governs arreu del món. 

Responsabilitat 
social 

Desenvolupament 
sostenible/Canvi 
Climàtic 

Això està relacionat amb qüestions econòmiques i 
socials i es defineix com ‘satisfer les necessitats de 
generacions actuals sense posar en perill l’habilitat de 
generacions futures de satisfer les seves pròpies 
necessitats’ (o sigui, assegurar una millor qualitat de vida 
per a tothom, ara i per a generacions posteriors).  Un 
aspecte del desenvolupament sostenible és abordar el 
canvi climàtic. 

Ciutadania Ser membre d’un país i tenir drets i responsabilitats com a 
conseqüència.  Qualsevol individu d’un país de la UE és 
considerat un ciutadà de la UE.  La ciutadania de la UE no 
substitueix la ciutadania nacional: és un afegit.  La 
ciutadania està relacionada amb la tolerància i la 
democràcia, amb la ciutadania activa definida com 
‘construir una societat oberta i democràtica’ (CE i CE 
2015, 25) 

Competència social 
i cívica 

Aquestes inclouen les competències personal, 
interpersonal i intercultural i cobreixen totes les formes 
de comportament que promouenels individus a participar 
de manera efectiva i constructiva en la vida social i 
laboral, i en particular en societats cada vegada més 
diverses i resoldre conflictes on calgui.  La competència 
cívica capacita als individus a participar plenament en la 
vida cívica, basada en el coneixement de conceptes i 
estructures socials i polítiques i un compromís amb la 
participació activa i democràtica (PE i CE 2006) 

Participació 
activa 

Es refereix a la implicació d’un individu en relació a les 
diferents esferes d’una societat – cívica, política, social, 
econòmica, legal i cultural. 

Cooperació Col·laborar pel bé comú.  Això ocorre a diversos nivells, 
des d’entre individus a països.   

Ser Europeu Pertinència Una manera de conceptualitzar formar part de 
comunitats compartides (p.e. famílies, escola, 
clubs, localitats) o el sentiment de pertànyer a una 
comunitat. 

Herències 
compartides 

Això està associat amb les herències culturals, expressat 
per la noció d’un fons cultural compartit.  En aquest sentit 
està relacionat amb la idea d’ ‘herència comuna’, la qual 
està definida com “idees i principis” compartits pel 
Consell Europeu (vegeu, per exemple, CE 2014b, 1).  Les 
llengües també són part d’una ‘herència compartida’. (CE 
2008b, 3). 

Herències 
culturals 

Expressions de les maneres de viure desenvolupades 
per una comunitat i transmeses de generació en 
generació, incloent-hi costums, pràctiques, llocs, 
objectes, expressions artístiques i valors.   
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Narratives 
europees 

Les històries comunes que històricament han format el 
que és Europa avui en dia i com la veuen els europeus.  
Això inclou formes de migració, tant forçada com 
voluntària. 

Taula 1: Glossari de conceptes claus al Marc d’analisi Cultural de DIALLS



English Title Original Title Author/Director Gender of Author/DirectorYear of ProductionRelated CountriesMedia Type Page NumbersFilm Length 4-7 years 8-11 years 12-15 years Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
A day on the beach Um dia na praia Bernardo P. Carvalho Male 2008 Portugal Picturebook 32 pages ✓ ✓ sustainable dev
A priori A priori Schmitt, Maïté Female 2017 Germany Film 05:40 ✓ sustainable dev inclusion
Alike Alike Daniel Martínez, Lara Rafa Cano Méndez Mixed 2015 Spain Film 08:02 ✓ active participation empathy
Ant Ant Julia Ocker Female 2017 Germany Film 03:37 ✓ ✓ social/civic competencedemocracy
Atention, fairy passage! Attenzione, Passagio Fiabe! Mario Ramos Male 2010 Italy Picturebook 40 pages ✓ shared inheritances
Babel Babel Arnoud Wierstra Male 2016 Netherlands Picturebook 40 pages ✓ cultural heritages
Baboon on the Moon Baboon on the Moon Christopher Duriez Male 2002 UK Film 06:00 ✓ ✓ ✓ empathy belonging
Bee & Me Bee & Me Alison Jay Female 2016 UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev
Belonging Belonging Jeannie Baker Female 2004 Australia, UK Picturebook 32 pages ✓ belonging
Big Finds a Trumpet Big Finds a Trumpet Dan Castro Male 2017 UK Film 04:20 ✓ diversity inclusion
Birthday Gift Doğum Günü Hediyesi Behiç Ak Female 2007 Turkey Picturebook 30 pages ✓ cultural heritages
Bob Bob Jacob Frey Male 2009 Germany Film 03:10 ✓ ✓ European narratives
Bon Voyage Bon Voyage Fabio Friedli Male 2011 Switzerland Film 06:14 ✓ human rights inclusion European narratives
Boomerang Bumerangas Ilja Bereznickas Male 2012 Lithuania Film 02:00 ✓ ✓ sustainable dev
Bounce Bounce Bounce Bounce Brian Fitzgerald Male 2014 Ireland, Italy Picturebook 64 pages ✓ inclusion
Brick By Brick Abasso i muri [Down the walls] Giuliano Ferri Male 2016 Switzerland Picturebook 22 pages ✓ cooperation solidarity
Caged Caged Duncan Annand Male 2018 UK Picturebook 24 pages ✓ ✓ equality
Capital Capital Afonso Cruz Male 2014 Portugal Picturebook 32 pages ✓ globalisation shared inheritances
Changeons! Changeons! Francesco Guistozzi Male 2017 Switzerland Picturebook 40 pages ✓ sustainable dev European narratives
Chiripajas Chiripajas Olga Poliektova, Jaume Quiles Mixed 2017 Russia, Spain Film 01:30 ✓ ✓ sustainable dev globalisation
Collision Collision Max Hattler Male 2005 Germany, UK Film 02:20 ✓ cultural heritages
Dance Dança João Fazenda Male 2015 Portugal Picturebook 32 pages ✓ shared inheritances
Dangle Dangle Phil Traill Male 2003 France, UK Film 06:00 ✓ social/civic competence
Departure Partida André Letria Male 2015 Portugal Picturebook Foldable ✓ sustainable dev
Diary of a Fridge Diary of a Fridge Joséphine Derobe Female 2011 France Film 08:30 ✓ European narratives
Dog On A Digger Dog On A Digger Kate Prendergast Female 2017 UK Picturebook 24 pages ✓ cooperation
Dog On A Train Dog On A Train Kate Prendergast Female 2016 UK Picturebook 24 pages ✓ cooperation

Dream of living Όνειρο για ζωή Alkisti Kokorikou, Pinelopi Kokkali Unclear/Unstated2011 Greece Film 06:44 ✓ ✓ human rights belonging
Emptiness Vazio Catarina Sobral Female 2014 Portugal Picturebook 32 pages ✓ empathy belonging
Enough Enough Anna Mantzaris Female 2018 UK Film 02:00 ✓ citizenship
Excentric City Excentric City Béatrice Coron Female 2014 France, US Picturebook Leporello ✓ ✓ ✓ diversity cultural heritages
Fables in Delirium: The Hen, the 
Elephant and the Snake

Les Fables en délire: La Poule, 
l’Eléphant et le Serpent Fabrice Luang Vija Male 2011 France Film 04:40 ✓ ✓ cooperation diversity

Falling Letters Bokstavsbarn Erik Rosenlund Male 2014 Denmark, SwedenFilm 04:15 ✓ ✓ ✓ active participation diversity
Fences Ploty Natalia Krawczuk Female 2015 Poland Film 07:00 ✓ social/civic competence cultural heritages
Ferdo the Giant Bird Ferdo, veliki ptič Andreja Peklar Female 2016 Slovenia Picturebook 30 pages ✓ active participation
FLATLIFE FLATLIFE Jonas Geirnaert Male 2004 Belgium Film 10:00 ✓ social/civic competence tolerance
Foundations Foundations Frederik Villumsen Male 2014 Denmark Film 01:54 ✓ ✓ sustainable dev human rights
Foxly's Feast Foxly's Feast Owen Davey Male 2010 UK Picturebook 32 pages ✓ inclusion
Free Art Free Art Nicolas Bro Male 2015 France Film 03:30 ✓ ✓ social/civic competence cultural heritages
Free the Lines Free the Lines Clayton Junior Male 2016 Brazil, UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev globalisation
French Roast French Roast Fabrice Joubert Male 2009 France Film 08:17 ✓ social/civic competence inclusion
Going Fishing Going Fishing Guldies Unclear/Unstated2018 Sweden Film 03:00 ✓ sustainable dev
Goldilocks and the three bears Boucle d'or & les trois ours Rascal Unclear/Unstated2015 [2002]France Picturebook 24 pages ✓ cultural heritages
Goodbye Toys CIAO CIAO GIOCATTOLI MARTA PANTALEO Female 2016 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ active participation
Head Up HeadsUp Mentor Gottfried Male 2015 UK Film 03:00 ✓ cooperation diversity
Horizons Orizzonti Paola Formica Female 2015 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ human rights
Hurdy Gurdy Hurdy Gurdy Daniel Seideneder, Daniel Pfeiffer Male 2011 Germany Film 03:30 ✓ cultural heritages
I Walk with Vanessa Mein Weg mit Vanessa Kerascoët Mixed 2018 France, Germany, USPicturebook 40 pages ✓ ✓ social/civic competence empathy
I'm Out of Here JEG RØMMER Mari Kanstad Johnsen Female 2016 Norway Picturebook 40 pages ✓ belonging
Ice Dream Ice Dream Julie Fournier Female 2018 France Film 03:50 ✓ active participation inclusion
In A Bubble Dans sa bulle Marie Bretin Female 2016 France Picturebook 28 pages ✓ active participation empathy
In A Cage La Cage Loïc Bruyère Male 2016 France Film 06:46 ✓ solidarity tolerance
In The Silence of the Forest En el Silencio del bosque Cristina Perez Navarro Female 2010 Spain Picturebook 48 pages ✓ solidarity
Inside Outside Dedans Dehors Anne-Margot Ramstein, Matthias Aregui Mixed 2017 France Picturebook 48 pages ✓ ✓ tolerance
International Father's Day Starptautiskā Tēva Diena Edmunds Jansons Male 2012 Latvia Film 05:00 ✓ shared inheritances
Island Eiland Mark Janssen Male 2018 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ cooperation

Jubilee Jubilé
Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion 
Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion 2016 France Film 07:27 ✓ diversity cultural heritages

Knight Ίππος Thanasis Radolgou Unclear/Unstated2013 Greece Film 05:00 ✓ tolerance
Laymun Laymun Catherine Prowse, Hannah Quinn Female 2017 UK Film 04:41 ✓ solidarity European narratives
Little Red Riding Hood Le petit chaperon rouge Rascal Male 2002 France Picturebook 26 pages ✓ cultural heritages
Look Outside Guarda Fuori Silvia Borando Female 2017 Italy Picturebook 44 pages ✓ active participation belonging
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English Title Original Title Author/Director Gender of Author/DirectorYear of ProductionRelated CountriesMedia Type Page NumbersFilm Length 4-7 years 8-11 years 12-15 years Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
Loup Noire Loup Noire Antoine Guilloppé Male 2004 France Picturebook 28 pages ✓ empathy
Lucky Dip Lucky Dip Emily Skinner Female 2001 UK Film 03:15 ✓ diversity cultural heritages
Maa Baa Maa Baa Ahmad Saleh Male 2015 Germany Film 05:00 ✓ ✓ ✓ diversity tolerance
Machine Máquina Jaime Ferraz Male 2017 Portugal Picturebook 32 pages ✓ cultural heritages
Migrating Migrando Mariana Chiesa Mateos Female 2010 Argentina, Italy, SpainPicturebook 68 pages ✓ human rights European narratives
Miriam's stray dog Miriami kodutu koer Andres Tenusaar Male 2015 Estonia Film 05:00 ✓ cultural heritages
Mobile Mobile Verena Fels Female 2010 Germany Film 06:25 ✓ diversity tolerance
My Museum My Museum Joanne Liu Female 2017 Germany Picturebook 32 pages ✓ ✓ cultural heritages
My street:A World of Difference Mijn straat: een wereld van verschil Ann de Bode Female 2012 Belgium Picturebook 16 pages ✓ diversity cultural heritages
Neighbourwood Neighbourwood Eddy Hohf, Patrik Knittel, Fynn Große-Bley Male 2016 Germany Film 04:00 ✓ ✓ inclusion
Nightshift Yövuoro Samppa Kukkonen, Sara Wahl, Simo Mixed 2004 Finland Film 06:19 ✓ cooperation inclusion
November Novembre Marjolaine Perreten Female 2015 France, SwitzerlandFilm 04:04 ✓ cooperation solidarity
Office Noise Office Noise Torben Søttrup Male 2008 Denmark Film 03:45 ✓ citizenship empathy
On the Trail On the Trail Anna Ring Female 2016 Estonia Picturebook Unpaged ✓ ✓ social/civic competencesolidarity empathy
Once Upon a Snowstorm Once Upon a Snowstorm Richard Johnson Male 2018 UK Picturebook 36 pages ✓ empathy
Otherwise Anders Artig Christina Schindler Female 2002 UK Film 06:35 ✓ diversity tolerance
Out from the Deep Iz Dubine Katrin Novaković Female 2014 Croatia Film 06:45 ✓ inclusion cultural heritages
Out of the Blue Out of the Blue Jay, Alison Female 2014 UK, US Picturebook 32 pages ✓ solidarity cultural heritages
Overseas Outremer Hadrien Bonnet, Adrien Calle Male 2017 France Film 03:47 ✓ ✓ empathy European narratives
Owl Bat, Bat Owl Owl Bat, Bat Owl Marie-Louise Fitzpatrick Female 2016 Ireland, UK Picturebook Unpaged ✓ cooperation tolerance
Papa's Boy ISÄN POIKA Leevi Lemmetty Male 2010 Finland, IrelandFilm 03:00 ✓ active participation equality inclusion
Piccolo Concerto Piccolo Concerto Ceylan Beyoglu Female 2016 Germany, TurkeyFilm 06:00 ✓ belonging
Pipsqueak Prince Le Trop petit prince Zoia Trofimova Female 2002 France, RussiaFilm 07:00 ✓ ✓ sustainable dev
Professional Crocodile Professione Coccodrillo Marichiara Di Giorgio, Giovanna Zoboli Female 2017 Italy Picturebook 32 pages ✓ citizenship
Red Riding Hood Caperucita Roja Pedro Perles Male 2010 Spain Picturebook 80 pages ✓ cultural heritages
Red Thread Punainen lanka Filippa Hella Female 2016 Finland Picturebook 50 pages ✓ ✓ active participation belonging
Regeneration Regeneration Freddie Barber Male 2007 UK Film 01:00 ✓ sustainable dev
Saturday Zaterdag Saskia Halfmouw Female 2018 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ diversity cultural heritages
Scribble Kharbasha 4568ر Rinad Hamed Female 2015 Palestine, LebanonPicturebook 28 pages ✓ cooperation
Shadows Sombras Marta Monteiro Female 2017 Portugal Picturebook 32 pages ✓ belonging
Shambles Balbúrdia Teresa Cortez Female 2015 Portugal Picturebook 32 pages ✓ ✓ sustainable dev
Shoe Shoe Qian Shi Unclear/Unstated2010 Norway Film 03:45 ✓ ✓ human rights empathy
Shuma Shuma Lucija Mrzljak Female 2016 Croatia, EstoniaFilm 06:05 ✓ sustainable dev
Speechless Speechless Robin Polák Male 2016 Czech Republic, GermanyFilm 06:00 ✓ human rights inclusion European narratives
Super Big Super Grand Marjolaine Perreten Female 2014 France, SwitzerlandFilm 01:32 ✓ ✓ ✓ tolerance
Taps Taps Matthew Gravelle Male 2003 UK Film 03:00 ✓ ✓ inclusion
Thaumatrope, the 2 sides of life Thaumatrope, the 2 sides of life Effie Pappa Female 2008 Greece Film 01:30 ✓ sustainable dev
The Amazing Little Worm The Amazing Little Worm Gentilini, Anna Female 2017 Austria, UK Film 03:31 ✓ inclusion belonging
The Big Dog Der große Hund Beatrice Rodriguez Female 2011 France, GermanyPicturebook 24 pages ✓ ✓ citizenship empathy
The Box The Box Merve Cirisoglu Cotur Unclear/Unstated2017 Turkey, UK Film 06:48 ✓ ✓ human rights European narratives
The Broken Boiler Taikapuikot Meria Palin Female 2018 Finland, UK Picturebook 32 pages ✓ social/civic competence
The Chicken Thief Le voleur de Poule Beatrice Rodriguez Female 2010 France Picturebook 24 pages ✓ tolerance
The City La Ciudad Capdevila, Roser Female 2016 Spain Picturebook 12 pages ✓ ✓ European narratives
The Countryside El campo Capdevila, Roser Female 2016 Spain Picturebook 12 pages ✓ ✓ European narratives
The Dance of the Sea La Danse de la Mer Laetititia Devernay Female 2016 Switzerland Picturebook 68 pages ✓ sustainable dev
The Dog Who Was A Cat Inside The Dog Who Was A Cat Inside Siri Melchior Female 2002 Denmark, UK Film 03:13 ✓ ✓ diversity
The Elephant and the Bicycle Le Velo de l'elephant Olesya Shchukina Female 2014 France Film 09:05 ✓ social/civic competence
The Giant Carrot La Carotte géante Pascale Hecquet Female 2013 France Film 05:45 ✓ ✓ diversity inclusion
The Great Migration La Grande migration Iouri Tcherenkov Male 1998 France Film 07:51 ✓ ✓ empathy belonging
The Hedgehogs and the City Igel und die Stadt Evalds Lacis Male 2013 Germany Film 10:22 ✓ social/civic competence
The House Domek Veronika Zacharová Female 2016 Czech RepublicFilm 05:00 ✓ sustainable dev European narratives
The Illustrated City Kuvitettu kaupunki Jan Andersson Male 2010 Finland Film 04:17 ✓ active participation
The Law of the Jungle La Loi du plus fort Pascale Hecquet Female 2015 Belgium, FranceFilm 06:06 ✓ social/civic competence
The Little Red Plane The Little Red Plane Charlotte Blacker Female 2010 UK Film 03:30 ✓ ✓ globalisation
The Mediterranean Mediterraneo Armin Greder Male 2017 Italy, Switzerland, AustraliaPicturebook 35 pages ✓ human rights European narratives
The Mitten La Moufle Clementine Robach Female 2014 France Film 08:10 ✓ solidarity shared inheritances
The Prince Charming & The Purple Princess Il principi azurro, la principessa fuxia Riccardo Francaviglia,Margherita Sgarlata Mixed 2018 Italy Picturebook 36 pages ✓ equality shared inheritances
The Red Herring Pipopingviini Leevi Lemmetty Male 2017 Finland, IrelandFilm 06:37 ✓ sustainable dev equality
The Return O Regresso Natalia Chernysheva Female 2014 Portugal, RussiaPicturebook 36 pages ✓ belonging
The Return O Regresso Natalia Chernysheva Female 2013 France, RussiaFilm 03:00 ✓ belonging
The Surprise La Surprise Janik Coat Female 2010 France Picturebook 44 pages ✓ cultural heritages
The Treehouse De Boomhut Marije Tolman, Ronald Tolman Mixed 2009 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ globalisation
The whale, the boy and the sea in between themΗ φάλαινα, το αγόρι και η θάλασσα ανάµεσαΠΕΡΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Female 2018 Greece Picturebook Unpaged ✓ sustainable dev cultural heritages
The White Book Il Libro Bianco Borando, Silvia, Pica, Elisabetta & Clerici, Mixed 2013 Italy Picturebook 48 pages ✓ ✓ belonging
The Yellow Balloon De gele ballon Charlotte Dematons Female 2003 Netherlands Picturebook 28 pages ✓ globalisation

35



English Title Original Title Author/Director Gender of Author/DirectorYear of ProductionRelated CountriesMedia Type Page NumbersFilm Length 4-7 years 8-11 years 12-15 years Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
THREADS Tråder Torill Kove Female 2017 Norway Film 08:50 ✓ citizenship empathy
To the Market Naar de Markt Noëlle Smit Female 2017 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ diversity cultural heritages
Topsy Turvy World Verrückte Welt Atak Male 2013 Germany, UK Picturebook 26 pages ✓ equality
Triangle at the circus Triangolo al circo Borando, Silvia Female 2015 Italy Picturebook 28 pages ✓ cultural heritages
Tripe and Onions Szalontüdö Márton Szirmai Male 2006 Hungary Film 06:50 ✓ shared inheritances
Two Friends Deux amis Natalia Chernysheva Female 2014 France, RussiaFilm 04:04 ✓ ✓ cooperation tolerance
Unplugged Unplugged Helen Alexander Female 2008 Greece Film 01:30 ✓ sustainable dev
View from above Vu d'en haut Marie Poirier Female 2016 France Picturebook Unpaged ✓ cultural heritages
Walls Walls Murs Murs Agathe Halais Female 2015 France Picturebook 44 pages ✓ belonging
Waterloo & Trafalgar Waterloo & Trafalgar Olivier Tallec Male 2012 US Picturebook Unpaged ✓ social/civic competence European narratives
We Had to Leave Meidän piti lähteä Sanna Pelliccioni Female 2018 Finland Picturebook 41 pages ✓ citizenship human rights belonging
What A Masterpiece! Che Capolavoro! Riccardo Guasco Male 2018 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ shared inheritances
What the scissors did? Ką padarė žirklės? Ieva Naginskaitė Male 2018 [1961]Lithuania Picturebook Unpaged ✓ shared inheritances
When the Night Fell כשירד הלילה Miri Leshem-Pelly Female 1999 Israel Picturebook 37 pages ✓ inclusion
Where is the Elephant? Where is the Elephant? Barroux Male 2015 France, UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev globalisation
Where is the Starfish? Where is the Starfish? Barroux Male 2016 France, UK Picturebook Unpaged ✓ sustainable dev globalisation
Whistleless Fløjteløs Siri Melchior Female 2009 Denmark Film 04:49 ✓ diversity tolerance
Who Is This Coming? Kim Bu Gelen? Gökçe İrten Female 2017 Turkey Picturebook 40 pages ✓ tolerance shared inheritances
Why? Zachem? Nikolai Popov Male 2010 [1995]Russia, SwitzerlandPicturebook 40 pages ✓ European narratives
Zoo Tierenduin Geert Vervaeke Female 2018 Belgium Picturebook 48 pages ✓ tolerance
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