
O MENINO E O MUNDO D'ALÊ ABREU 
Brasil, 2013, 85 minuts.  Per a tots els públics. Sense diàlegs.

CR TICA I PREMIS
El nen i el món ha captivat les audiències d’arreu del món. La seva barreja de conceptes 
artístics i la seva narrativa singular deixen bocabadats els espectadors de totes les edats. 

Ha estat nominada com a Millor Pel·lícula d’Animació als Premis de l’Acadèmia 
(Oscars 2016) i ha guanyat més de 40 premis internacionals, als  festivals d’Annecy, 

Shangai, L’Havana, Ottawa, El Caire o Lisboa, entre d’altres.

Dissenyador, pintor, il·lustrador i director de cinema. 
Alê Abreu és un artista polifacètic, amant de la llibertat visual. 
A El nen i el món, Abreu mira com el seu protagonista, mira 
com un nen. Aquesta mirada innocent construeix la narrativa 

del film, però també defineix la seva tècnica: el director dibuixa 
lliure com un nen, barrejant tot tipus de colors i tècniques, 

marcades per una banda musical amb molta personalitat 
que dóna sentit a cada seqüència.

ALÊ ABREU...
 un creador lliure!



www.ritalucafilms.com

PER DESPRÉS DEL CINEMA: 
La simfonia visual

A la pel·lícula, els colors i la música transmeten emocions i estats d’ànim. 
Quina cançó o melodia que coneixes creus que aniria bé amb cada paisatge?

Quins adjectius t’inspira cada imatge?

Gris   Colorit   Fosc    Divertit    Festiu    Angoixant    Brut    Càlid    
Alegre    Trist    Fred    Laberíntic    Misteriós    Avorrit    Sorollós

Observant el món
El nen té uns ulls immensos, molt vius. És la manera de representar la 
seva mirada, d’observació i innocència, davant de l’aprenentatge del 
viatge. Has viatjat alguna vegada? Què has après?

Naturalesa i ciutat 
Els contrastos entre els colors del camp (amb boscos, plantes i animals) 
i la foscor de la ciutat (amb vehicles, cables i cartells publicitaris 
estressants) caracteritzen el viatge. Creus que és molt diferent la 
vida al camp i a la ciutat? Quina t’agrada més?

L'esperança
Un grup de persones celebren amb música una mena de carnestoltes. 
En un món cada cop més gris i trist, representen el valor de la felicitat i 
l’esperança. Recordes alguna celebració recent que t’hagi fet 
sentir molt feliç?

REFLEXIONEM!
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