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FITXA TÈCNICA

Titol original: The hunchback of Notre Dame
Nacionalitat: Nord-americana
Director: Gary Thousdale i Kirk Wise
Producció: Don Hahn per a Walt Disney 
Pictures

Any: 1997
Durada: 83 minuts
Guió animat: Tab Murphy, Irene Mecchi, Bob 
Tzvoliker, Noni White i Jonnathan Roberts
Música: Alan Menfen i Stephen Schwart

A QUI ES POT ADREÇAR

Cicle superior de primària. Secundària obligatòria

SINOPSI ARGUMENTAL

Ocult a les mirades de tots els ciutadans de París, a dalt del campanar de la catedral de Notre Dame, 
hi viu Quasimodo. El seu tutor, el jutge Frolo, no li permet baixar mai del campanar. En companyia de 
tres simpàtiques gàrgoles de pedra, Quasimodo passa les hores observant el bulliciós anar i venir de 
la gent. Fins que un dia decideix baixar d’amagat i conèixer la bella Esmeralda, amb qui viurà la seva 
més gran aventura.

TEMA PRINCIPAL I POSSIBLES SUBTEMES QUE PLANTEJA LA PEL·LÍCULA

La pel·lícula El geperut de Notre Dame està basada en la novel·la de Victor Hugo del mateix títol i, 
per tant, conserva totes les constants temàtiques de la novel·la romàntica: el gust per presentar com 
a protagonistes de les narracions personatges marginats socialment, la denuncia de totes les formes 
d’opressió i l’exaltació de la llibertat. Així mateix situa l’acció, tal i com acostuma a succeir en les 
obres romàntiques en el passat de l’edat mitjana.

Per tant, veiem que El Geperut de Notre Dame planteja, com a tema principal, la denuncia de la margi-
nació social per raons de raça i de malformacions físiques, representades per la gitana Es me ral da i per 
en Quasimodo («Migformat»). El poder, representat pel terrible Frolo, és qui provoca i es ti mu la aquesta 
discriminació («els gitanos són paràsits»), encara que el poble oprimit manté una ac ti tud contradic-
tòria: fa escarni del pobre Quasimodo i exalta la bella Esmeralda, només per la seva presència física 
oblidant el seu origen gitano. Altres temes associats són la denuncia de l’abús de poder, representat 
pel jutge Frolo, el desig de llibertat del poble gitano, representat per la bella Es me ral da, el poder de 
l’església, la solidaritat davant dels qui pateixen injustícies (el capità) i l’amor, l’amistat i la innocència 
que representa la fi gura de Quasimodo. La relació entre en Quasimodo i l’Esmeralda ens recorda en 
alguns moments el mite de la Bella i la Bèstia, encara que aquí, en Qua si mo do no aconsegueix l’amor 
de la seva estimada Esmeralda.

OBJECTIUS FORMATIUS

•   Prendre consciència de les discriminacions que es donen en la nostra societat per raons de raça, 
sexe, minusvalies, condició social, etc.

•   Valorar la solidaritat, l’amistat com a actituds i comportaments positius.

•   Conèixer les característiques fonamentals dels relats romàntics (secundària obligatòria).

•   Establir comparacions entre el relat literari i el relat cinematogràfi c.

•   Analitzar els elements cinematogràfi cs que intervenen a la pel·lícula (tipus de plans, il·luminació, 
ritme, etc.) i que ajuden a confi gurar la història.
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CONTINGUTS QUE ES PODEN TREBALLAR

Els temes que planteja la pel·lícula són un bon pretext per treballar els continguts d’actituds, valors i 
normes que trobem en el currículum de ciències socials a secundària obligatòria:

•   Reconeixement de la tolerància com a valor democràtic i reconeixement de les causes que poden 
provocar la fi  d’aquests valors.

•   Respecte dels drets humans i solidaritat amb col·lectius, països o grups socials víctimes de des-
igualtats, explotació o injustícia.

•   Valoració positiva de les opcions que defensin posicions que vulguin corregir la injustícia, la des-
igualtat, la marginació o l’opressió de qualsevol tipus.

•   Valoració negativa de la discriminació per motius de sexe, raça, ideologia o nacionalitat.

•   Defensa dels drets, les llibertats i el patrimoni de la comunitat.

•   Actitud solidaria i de cooperació.

També podrem establir relacions amb l’àrea de Llengua:

•   Els gèneres literaris: el gènere d’aventures i el fantàstic i de terror.

•   Registre literari i registre cinematogràfi c.

ACTIVITATS I METODOLOGIA

Abans de veure la pel·lícula suggerim que els alumnes de secundària llegeixin algun capítol de la 
novel·la de Victor Hugo. Podem parlar de l’autor, de l’època en què va viure i de les modes literàries i 
artístiques que dominaven en aquell temps.

Després veurem la pel·lícula i possiblement els alumnes mostrin interès de llegir tota la novel·la.

De la novel·la a la pel·lícula

Podem establir relacions entre les dues versions:

•   Quins trets argumentals es mantenen en les dues versions?

•   Quins trets argumentals varien?

•   Els personatges són els mateixos? Quines diferències hi ha?

•   Per què a la pel·lícula s’introdueixen elements que no són a la novel·la?

Aprofi tarem per parlar de les necessitats comercials de la pel·lícula.

Podem comparar, per exemple, la descripció literària d’un dels protagonistes amb la descripció cine-
matogràfi ca del mateix personatge. Quins recursos s’utilitzen en cada registre?

Finalment, podem dedicar un temps a parlar del gènere fantàstic i de terror, dels elements que el con-
fi guren a la literatura i al cinema.

Fitxa d’anàlisi

Què passa?

El tema principal de la pel·lícula, la discriminació i la marginació que pateixen algunes persones per 
motius de raça o de minusvalidesa, ens pot servir per obrir un debat. Coneixem algú que pateixi aquest 
tipus de marginació? Les persones que per alguna raó són diferents, són ben acceptades per la nostra 
societat? També és interessant parlar de la discriminació que pateixen els gitanos. A la pel·lícula, en 
Frolo, anomena els gitanos «paràsits». Què en pensem nosaltres dels gitanos? Què en sabem de la 
seva vida, de la seva cultura?
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A on passa?

La pel·lícula té un escenari privilegiat a on transcorre gran part de l’acció: la catedral de Notre Dame 
de París. Això ens suggereix algunes activitats:

•   El coneixement de la catedral. Demanarem als alumnes que investiguin, que busquin informació 
sobre la Catedral de Notre Dame: quan va ser construïda, de quin estil arquitectònic és, quins esde-
veniments històrics hi han tingut lloc, etc.

•   El coneixement del paper de l’església en aquella època i la seva relació amb el poder. Esbrinem, 
per exemple, què signifi cava «acollir-se a sagrat». Sabem si encara avui és vàlida aquesta circums-
tància?

•   Les ciutats. A la pel·lícula veiem l’ambient d’una gran ciutat de l’època: els carrers, els mercats, etc. 
Investiguem com vivia el poble d’aquell moment, quins costums tenien, quines festes celebraven, 
etc.

A qui passa?

Proposem parlar dels personatges, veure com són, com es comporten i com són presentats:

•   En Quasimodo, malformat, innocent, tendre

•   L’Esmeralda, bonica, valenta, lliure

•   El Capità, valent, noble

•   En Frolo, cruel, malvat.

Busquem adjectius que qualifi quin els personatges.

Com passa?

La història de Quasimodo és una barreja de fets propers a la realitat amb fets absolutament fantàstics. 
Els alumnes observaran els elements fantàstics de la pel·lícula, com per exemple l’amistat entre Qua-
 si mo do i les gàrgoles de pedra.

Relacions que es poden establir
Tots els temes plantejats en la pel·lícula són de gran actualitat. Podem trobar casos similars als mit-
jans de comunicació amb molta freqüència. Busquem durant una temporada totes les notícies que es 
relacionin amb la marginació social per raons diverses i amb l’abús de poder. Les llegim i comentem 
a classe.

Busquem també en el nostre entorn habitual (escola, família, barri) situacions de discriminació, mar-
ginació i abús de poder. Què en pensem? Qui es perjudica? Què hi podem fer nosaltres?

Activitats de creació i recreació
Proposem realitzar un treball plàstic que resumeixi l’acció. Podem crear una auca seguint aquestes 
normes:

1. Busquem auques antigues que ens serveixen de model.

2. Fem un dibuix que resumeixi cada seqüència. Tenim 7 seqüències que podríem titular així:

•   Els orígens de Quasimodo.

•   La vida de Quasimodo a la catedral.

•   La sortida al carrer: una mala experiència

•   Quasimodo s’enamora.

•   Frolo: entre l’amor i l’odi.

•   La terrible persecució.

•   Cap a la solució dels confl ictes.

3. Inventem un rodolí per a cada seqüència i l’escrivim a sota de cada dibuix.
Aurora Maquinay


