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Lectura i interpretació de   Comprar, llençar, comprar  .  

1. Com definiríeu la obsolescència programada? Què és el que pretén?
2. Rememoreu la història de la bombeta de Livermore (Califòrnia).
3. Què era el càrtel de Phoebus? Què es proposava i amb quina finalitat?

http://vimeo.com/19682455
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=36638


4. Expliqueu l'afirmació d'una prestigiosa revista de publicitat, Printer 's, 
que el 1929 deia: Un article que no es desgasta és una tragèdia per als  
negocis.

5. Un dels principals teòrics de l'obsolescència programada dels anys 
cinquanta va ser Brooks Stevens. Stevens contraposava, en aquell 
moment, el model europeu (fabricar productes per a tota la vida) amb el 
model nord-americà (consumidors insatisfets amb el producte amb el 
qual han gaudit, però que senten la necessitat de canviar). Brooks 
Stevens ens venia a dir que s'aconsegueix la felicitat a través del 
consum il·limitat i que això posa les bases de la societat de consum. 
Opineu sobre aquesta teoria.

6. Expliqueu per què van desaparèixer del mercat les mitges de niló que 
eren tan resistents. Quina relació té aquest cas amb el de les bombetes?

7. Per què creieu que a la pel·lícula The Man in the White Suit tant l'amo de 
la fàbrica com els obrers estan en contra d'una tela que no es desgasta.

8. Un detall certament curiós que se'ns explica en el documental és que en 
els països comunistes del segle passat, com la República Democràtica 
d'Alemanya, no es practicava l'obsolescència programada. Es fabricaven 
rentadores i neveres perquè duressin més de 25 anys o bombetes de 
llarga durada. Per què penseu que passava això?

9. Recordeu el cas de l'iPod la bateria va durar vuit mesos? ¿Quina solució 
donava el fabricant? Què n’opineu? Us ha passat a vosaltres un cas 
similar o a algú que coneixeu? Com es va solucionar la qüestió?

10.Les imatges que se'ns mostren de Ghana són realment impactants i molt 
lamentables. Mike Anan, activista mediambiental, ens diu que la 
posteritat no ens perdonarà haver imposat la societat del malbaratament 
en tot el planeta. Quin projecte té Anan davant la situació del seu país 
convertit en un autèntic abocador?

11.A més de deixar constància de la gravetat de la situació, el documental 
arriba a una conclusió per a l'esperança. Compartiu aquest sentiment?

12.Com aconsegueix en Marc sortir-se amb la seva i recuperar el 
funcionament de la seva impressora.

13.Per què en acabar el documental el FÍ apareix entre signes 
d'interrogació?

14. Escriviu la sinopsi de Comprar, llençar, comprar.
15.Quines idees ens ha volgut transmetre aquest documental?
16.  I per acabar, completeu aquest quadre:



Nom Professió, 
càrrec que 
ocupa

Resum de la 
seva opinió

La vostra 
opinió

Helmut Höge
Warner 
Phillips
Giles Slade
Kipp Stevens
Boris Knuff
Serge 
Latouche
John Thackara
Elizabeth 
Pritzker
Andrew 
Westley
Mike Anane

Activitats sobre el llenguatge i les tècniques audiovisuals:

1. Durant els primers minuts podem observar com el documental ens resumeix 
el que després veurem amb més detall. On heu vist aquesta tècnica? 
Investigueu el nom que rep.

2. Assenyaleu les parts del documental a partir de l'esquema clàssic: 
Plantejament, desenvolupament i desenllaç.

3. Per què creieu que, durant el desenvolupament del documental, seguim les 
peripècies d’en Marc i la impressora? Què es pretén amb aquesta història?

4. Què penseu de la veu en off? Creieu que ha estat una narradora imparcial o 
que ha pres partit? Què haguéssiu preferit?

5. En què consisteix el muntatge i la producció d'un film?

Lectures actives. Lectura 1:  El consum responsable

EL CONSUM RESPONSABLE

El consumisme

Estem sotmesos contínuament a missatges publicitaris que pretenen crear-nos 
la necessitat de comprar innombrables productes. També tenim la falsa idea 



que com més coses tinguem (Mòbils,  iPod,  videojocs,  sabatilles esportives, 
roba de marca ...), millor quedarem davant els altres. Tot això rep el nom de 
consumisme. El consumisme, entès com a compra desmesurada d'articles pot 
arribar a fer-nos creure que amb ell aconseguim satisfacció personal i fins i tot 
la felicitat.  Per frenar el consum innecessari, hem d'aprendre a consumir de 
manera responsable. Si canviés la forma de consumir de milions de persones 
podríem reduir l'impacte que el consum produeix en el medi ambient.

Les tres R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar

El problema del consum excessiu no és només un problema de si tenim o no 
prou diners per comprar tal o qual cosa. És també l'impacte mediambiental i 
social que provoca. Hi ha productes que quan es fabriquen, es transporten, es 
conserven o es fan servir, afecten negativament el medi ambient.

Què hauríem de fer davant d'això? Per començar guiar-nos amb la norma de 
les tres R:

Reduir: El primer que hem de pensar és en consumir menys. No només per 
estalviar diners, sinó per disminuir l'impacte que el consum produeix a la 
natura. Si tots consumim menys, es gasta menys energia, es gasten menys 
recursos naturals, es redueixen les escombraries ... Per tant és molt important 
que no ens deixem arrossegar pels anuncis, i reflexionem: Això es necessita 
realment? Els productes locals i frescos, també estalvien quantitats importants 
d'energia perquè s'evita el seu transport. Els productes de comerç just i 
d'agricultura ecològica són també més respectuosos amb els drets humans i el 
medi ambient.

Reutilitzar: Es tracta de tornar a utilitzar articles usats i que encara són útils. 
Per exemple, podem reutilitzar les ampolles de vidre o podem lliurar a 
institucions benèfiques la roba que ja no ens serveix.

Reciclar: La tercera acció és reciclar, és a dir, fabricar nous productes utilitzant 
el material de productes vells. Hem de separar les deixalles i llençar el paper i 
el cartró al contenidor blau, els envasos de plàstic al groc i els de vidre al verd.
   

¡Más madera!

Els germans Marx eren tres actors de cinema nord-americans que actuaven en 
pel·lícules còmiques molt divertides, quan el cinema era en blanc i negre. Els 
seus noms artístics eren Groucho, Harpo i Chico.



Un dels seus films més coneguts és Els germans Marx a l'Oest (Go West, 
1940) d'Edgard Buzzell  http://www.youtube.com/watch?v=FQzBtlu80R8

En l'escena més famosa de la pel·lícula, els tres protagonistes viatgen en un 
tren de vapor per l'oest americà perseguint uns malfactors que fugen en un 
cotxe de cavalls. Quan s'acaba el carbó que fa funcionar la caldera del tren, els 
Marx comencen a llançar-hi llenya. Quan la llenya s'acaba, llavors agafen tot 
tipus d'objectes que permeten alimentar el foc de la caldera: caixes, baguls, 
maletes, les parets del tren ... Tot es llença al foc.

Groucho, el germà gran, des de la locomotora, crida enfervorit: Més fusta,  
porteu fusta! El tren segueix avançant fent sonar el seu poderosos xiulet, cada 
vegada més a prop del carro, que esperona amb força als cavalls. Embogits 
per la persecució i veient que s'acaben els objectes de fusta, desmunten els 
seients, el sostre, el terra ... Porteu fusta! Porteu fusta! I el tren va 
desapareixent un vagó darrere l'altre ...

Aquesta és una bona imatge per il·lustrar el que l'ésser humà està realitzant 
amb el seu progrés. Avança i avança, cada vegada més de pressa, amb més 
tecnologia, amb més creixement, però en la seva carrera està destruint el 
planeta. De què li serveix avançar, si el seu avanç consisteix en destruir el 
tren?

Tot això, ja que hem posat un exemple del Far West americà, ens recorda les 
paraules del gran líder sioux Tatanka Iyokate: Quan l'home blanc hagi tallat 
l'últim arbre, quan hagi mort l'últim búfal de la praderia, quan s'hagi assecat 
l'últim riu ... S'adonarà que els seus bitllets verds no es poden menjar.

L. Fabregat; X. Huguet i J. Larrégola (2009) Educació per a la ciutadania i els 
drets humans. Barcelona: Casals.

Activitats:

1. Definiu amb les vostres paraules què és el consumisme.
2. Per què el consum excessiu perjudica el medi ambient?
3. Penseu en coses que ara utilitzeu i que després podreu reutilitzar.
4. Pensar en coses que ara utilitzeu i que després podreu reciclar.
5. Comenteu la relació entre les tres erres què hem parlat i l'escena de la 
pel·lícula Els germans Marx a l'Oest.

http://www.youtube.com/watch?v=FQzBtlu80R8


6. Opineu sobre la frase del líder sioux.
7. Per què creieu que ens costa tant reaccionar davant el que està passant 
amb el nostre planeta?

Lectures actives. Lectura 2:  Jo puc reclamar?

JO PUC RECLAMAR?

L'article 51 de la Constitució espanyola de 1978 recull la protecció dels 
ciutadans com a consumidors i ordena als poders públics que garanteixin la 
defensa dels consumidors protegint, mitjançant procediments eficaços, la 
seguretat, la salut i els seus interessos legítims; i també els insta a que 
promoguin la informació i l'educació, i que fomentin les organitzacions de 
consumidors i les escoltin en les qüestions que els poden afectar.

- He comprat una bicicleta i el canvi de marxes no funciona correctament, té un 
defecte de fabricació.
- Totes les persones que vam anar a un sopar en un restaurant vam tenir,  
l'endemà, vòmits, marejos i mal de panxa.
- Vaig anar a prendre un cafè i em van cobrar un preu diferent del que marca la  
llista de preus.
- Em vaig comprar una sabatilles esportives i al segon dia d'utilitzar-les es van 
començar a descosir.
 
Segur que alguna vegada ens hem trobat amb situacions com aquestes o 
semblants. Sabeu com caldria actuar per efectuar la reclamació corresponent? 
On hem de dirigir-nos per fer una reclamació? Què són les organitzacions de 
consumidors i usuaris?

Qualsevol consumidor pot fer una reclamació quan:

- Considera que creu que consumir un producte o utilitzar un servei posa en 
perill la salut o la seguretat de les persones.
- Creu que ha estat víctima d'un frau o d'un engany, ja sigui pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat o al preu d'un producte o servei.
- Entén que determinats béns o serveis no compleixen alguna de les 
normatives de seguretat o qualitat exigides

Per fer una reclamació és necessari:

1. Tenir clar el problema plantejat i saber exactament què es reclama.
2. Disposar de factures, rebuts, tiquets, certificats de garantia, etc. per 
fonamentar la reclamació.
3. Acudir, en primer lloc, a la persona que ha venut el producte objecte de la 
reclamació o a la persona encarregada del servei i exposar-li el cas. Si no 
s'arriba a una solució, llavors haurem d'acudir a alguna associació de 
consumidors o usuaris (OCU, FACUA, ADICAE ...), a l'oficina municipal 



d'informació als consumidors o la conselleria de comerç, consum i turisme de la 
Generalitat.

Activitats:

1. A partir d'un dels casos que acabem de llegir, redactarem una reclamació. El 
millor que podrem fer és redactar un escrit, dirigit a l'oficina més propera de la 
conselleria de consum de la Generalitat, que contingui el següent:

- Nom, adreça i telèfon del reclamant.
- Nom, adreça i telèfon de l'empresa reclamada.
- Causa de la reclamació i una explicació detallada de les circumstàncies de la 
situació.
- La solució que es demana.

* Haurem adjuntar fotocòpia de tota la documentació disponible.

2. Investigueu la diferència entre una reclamació i una denúncia.
 

Lecturas actives. Lectura 3:  Les modes

LES MODES

Les modes són actituds, formes de veure les coses, objectes, utilització de 
serveis que durant un temps tenen èxit entre el públic, entre nosaltres.
Quan intentem analitzar les modes, la primera idea és l'adhesió generalitzada. 
Quan alguna cosa està de moda en un sector o en tota la població es detecta 
un nombre important de persones que s'adhereixen, que s'apunten a la moda. 
La segona idea és la novetat. Allò que és més nou sempre produeix admiració, 
ganes de tenir-lo. La tercera és la transitorietat. És a dir, la fugacitat en el 
temps, la sensació que s'acabarà en un temps relativament curt i que si no 
pugem al carro quedarem al marge. Finalment la identitat. Les modes sempre 
són utilitzades per a la identificació, per definir els uns als altres. Per mostrar o 
aparentar nivell econòmic, edat, poder, saber, expectatives ...

Les modes van unides al creixement industrial i econòmic de les societats 
industrials de les primeres dècades del segle XX. En un moment en què el 
sistema econòmic comença a produir infinitament més del que la societat 
necessita i pot absorbir, la publicitat i les modes convencen a la ciutadania que 
la felicitat, el prestigi i la notorietat s'aconseguiran a través de la possessió 
d'objectes i la utilització de serveis. Creant la necessitat de canviar, renovar, 
llençar allò que és vell i aconseguir el que és nou, les grans empreses omplen 
botigues i centres comercials i aconsegueixen enormes beneficis.

Com es fan les modes?



Les modes s'alimenten de diferents fonts:

- La tecnologia: els avenços tècnics serveixen, entre altres aspectes, perquè 
objectes, funcions o idees inexistents fins a un moment determinat apareguin i 
es converteixin en moda. Per exemple l’Iphone, les xarxes socials ...
- La internacionalització i l'intercanvi entre cultures permet importar i exportar 
modes. Modes gastronòmiques, musicals ...
- La desviació. Donar-li la volta o desviar lleugerament una conducta habitual 
dóna lloc fàcilment a una moda. Les destinacions de viatges, les formes 
d'organitzar la casa o els llocs on passar el temps lliure es veuen influïts per 
aquestes modes.

Com s'estenen les modes? Fonamentalment, a través de tres canals: 
llenguatge oral i escrit, la expressió artística (bàsicament la música) i els 
mitjans de comunicació.

Funció social de les modes

Les modes compleixen una funció, encara que seria més correcte parlar en 
plural, de funcions. Sobretot són quatre: la funció d'agrupació, la de canvi, la de 
distracció social i l'econòmica.

Funció d'agrupació: Les modes aglutinen grups de persones, des d’amics que 
decideixen sumar-se a la moda de viatjar junts, fins a una nació sencera que 
segueix unes idees polítiques determinades. Les modes influeixen en un 
procés fonamental per a persones i societats: o hi pertanyem o quedem fora.

Qualsevol tipus de moda ajuda a decidir qui està inclòs en un grup i qui està 
exclòs. Aquest efecte es produeix en dues direccions diferents: si no seguim la 
moda quedem exclosos i per estar dins hem de seguir la moda. Les modes 
proporcionen seguretat perquè donen una descripció general de les persones.

Funció de canvi social: Moltes conductes, actituds, formes de vida, objectes o 
estructures sorgeixen en un moment i lloc determinat i s'estenen com una 
moda. Algunes d'elles deixen en un moment determinat de ser una moda i 
passen a convertir-se en una conducta o en un hàbit social. Quan alguna cosa 
que està de moda deixa de ser transitòria perquè es manté en el temps, deixa 
d'identificar grups o persones perquè es generalitza, deixa de ser una novetat 
perquè s'ha estès molt i és substituïda per la contínua aparició de noves 
modes. En aquests casos, deixa de ser moda. Es converteix en una cosa 
pròpia de la societat on s'instal·la i provoca un canvi social. L'ús dels 
ordinadors, d'Internet va ser un exemple d'aquests mecanismes.

Funció de distracció social: La distracció social és una altra funció de les 
modes. Quan una moda té molta vigència en la vida d'una societat o d'un 
sector concret de la població deixen de tenir interès altres qüestions. Mentre 
ens ocupem de triar les marques de la nostra roba esportiva no pensem 
seriosament a qui votarem...

Funció econòmica: En la nostra societat és important que els diners es moguin, 



que hi hagi comerç i operacions financeres, que es consumeixi. I aquí entren en 
joc les modes. L'alta capacitat de renovació i substitució que tenen les modes 
entre si, l'intercanvi de béns per diners permet que, mentre seguim les modes, 
per sentir-nos més integrats, feliços o triomfadors, mantinguem un alt grau de 
consum.

Hem de renovar el model de cotxe o l'ordinador, la roba, els espectacles que 
hem de veure, els mobles del nostre pis. Les modes són, al costat de la 
publicitat, el principal mecanisme que alimenta el consum.

Activitats

1. Busqueu modes que hagin existit o que estiguin en voga.
2. Quina moda heu seguit últimament? Per què?
3. En algun moment heu decidit no seguir una determinada moda? Expliqueu 
per què.
4. Quina relació hi ha entre el que ens vol transmetre el documental Comprar,  
llençar, comprar i les modes?
5. Resumiu el text a partir de les seves idees bàsiques.

                          Fotograma de Comprar, llençar, comprar



Activitat de síntesi

Quan se'ns espatlla algun aparell, poca vegades ens el poden reparar. En 
moltes ocasions, ens diuen que el millor és comprar-ne un de nou. De vegades, 
quan es fa malbé una peça d'un electrodomèstic o del cotxe, el mecànic no es 
planteja reparar-la, sinó canviar-la per una de nova. Una peça, l’avariada, que 
ens deixa a casa perquè vegem que ha estat canviat, però que la majoria de 
vegades acaba a les escombraries.

En aquesta activitat de síntesi, us haureu de dividir en grups de 4 i cada grup 
obrirà un bloc, amb el títol que vulgueu, sempre que sigui adequat a la seva 
finalitat. Es tractarà de portar a terme una tasca d'investigació sobre les 
botigues o tallers que encara reparen, que no opten per llençar allò que es fa 
malbé, sinó que ho arreglen. Ja siguin sabates, paraigües, electrodomèstics, 
bosses, roba ... Amb tota aquesta informació elaborarem una guia per als 
consumidors, amb el nom, adreça, telèfon etc. de cada un d'aquests comerços. 
Segur que ells estaran encantats. A més, procurarem que el bloc sigui el més 
atractiu possible, amb fotografies, dibuixos, colors vius etc.

En un altre apartat del bloc, difondrem informació ordenada de les associacions 
de consumidors i oficines municipals o autonòmiques destinades a la defensa 
del consumidor.

Finalment, només caldrà difondre els blocs per facebook o demanant a pàgines 
web que els enllacin.

Comentaris per al professorat

Introducció metodològica

Des de fa més de cent anys, tenim l'oportunitat de veure com s'escriu la història 
del nostre temps amb imatges, inicialment mitjançant les imatges dels noticiaris 
que ens explicaven determinats fets i les relacions entre la imatge i el poder; en 
les últimes dècades ha estat la televisió la que ha anat configurant la nostra 
història en present.

L'historiador francès Marc Ferro, ja fa bastants anys, ens va fer veure que els 
documents audiovisuals constituïen una nova manera de fer història. 



Recordava que les pel·lícules històriques no són tant un reflex del passat sinó 
dels sistemes d'escriure la història en el present. L'estudi del cinema ens 
proporciona dades sobre el tipus de societat on es produeixen els films, ens 
parla què se somia, què s'imagina, què es vol, què s’ambiciona en un 
determinat moment.

Al fil de la reflexió de Ferro cal dir, doncs, que el film documental no només ens 
transmet una idea, una situació concreta; no només ens analitza un tema, una 
qüestió més o menys conflictiva sinó que també reflecteix com és, què sent , 
què vol la societat d'on surt el film. És, certament, una mena d'escàner de la 
societat d'on neix.

Efectivament, en moltes ocasions, d'una manera gairebé natural quan parlem 
del documental i de molts dels seus continguts, parlem d'història, encara que el 
relat parli d'un esdeveniment present o sobre un fet real d'actualitat. El 
documental és un reflex, més o menys evident, de la història d'aquell moment 
en què es realitza.

El documental és una construcció sobre la realitat. El documental és 
interpretació i persuasió. Cal tenir-ho ben present i transmetre a l'alumnat que 
tot i que el discurs fílmic pugui fer una sèrie d'afirmacions, no vol dir que siguin 
certes, no vol dir que siguin reals. Caldrà analitzar-les a la llum de la raó, com 
ja el vell Sòcrates ens recomanava. L'exemple clàssic el tenim amb el domini 
de l'estètica cinematogràfica per part de Leni Riefensthal i els seus 
documentals enaltidors del nazisme. Els propagandistes nazis ja sabien que el 
documental els era una eina molt útil per donar una impressió de realitat i de 
veritat. I, certament, van aconseguir emocionar el públic alemany dels anys 
trenta amb El triomf de la voluntat (Triumph des Willens, 1935) i Olimpia (1936).

 En molts documentals, observem la presència del narrador, ja sigui en veu en 
off o en presència davant la càmera. El narrador del documental és una figura 
clau. És el fil conductor del discurs, és l'element director del producte 
documental. És la màxima autoritat que es dirigeix directament a l'espectador. 
És qui fa l'informe expositiu i disposa les proves (documents d'arxiu, objectes, 
imatges, testimonis ...) en funció de la construcció d'una argumentació.

Caldrà analitzar el tipus de comentaris del narrador: llargs o breus, afirmatius o 
plantejant hipòtesis; interrogatius, contundents o descriptius, etc. També 
observarem les altres veus, habitualment les persones entrevistades: 
testimonis, experts ... que corroboren, desmenteixen, posen en qüestió les tesis 
del film...

En aquestes pàgines virtuals volem transmetre un model d'anàlisi senzill, bàsic 
i fàcilment exportable a una gran diversitat de documentals. Així, doncs, de 
manera genèrica, a l'hora de treballar i analitzar un film documental serà 
necessari que l'alumnat quan l'hagi vist sencer elabori una sinopsi o resum de 
l'argument (no més de 15 línies, per fer així un esforç de síntesi ). 
Paral·lelament al visionat, el professor/a haurà d'anar introduint elements 
d'interès al voltant de la producció del film, del seu significat, dels temes que 
planteja, dels subtemes, etc. Això vol dir que després de cada mini-sessió de 



vint-trenta minuts com a màxim amb què es fragmentarà el documental, 
s'aniran plantejat exercicis i qüestions de comprensió. No acabarem sense 
treure unes conclusions que han de quedar ben clares i definides, un cop hagi 
finalitzat tot el procés d'aprenentatge.

De forma simultània o a continuació treballarem diverses qüestions sobre el 
llenguatge i les tècniques audiovisuals que hagin anat apareixent, i que és 
necessari que l'alumnat sàpiga, descodifiqui i pugui apreciar (per exemple un 
travelling concret, un primer pla d'una persona entrevistada, un contrapicat. ..).

També desenvoluparem, dins de la dinàmica de la classe, textos de suport. 
Aquí les anomenem Lectures actives que, partint de qüestions aparegudes o 
plantejades en el film, connecten amb aspectes del currículum.  Aquests textos 
poden seleccionar-se de la premsa, d'obres literàries, de llibres de divulgació, 
d'obres especialitzades, i fins i tot poden ser textos audiovisuals, és a dir , per 
exemple, notícies de televisió, reportatges televisius o fragments d'altres films.

El professorat haurà de procurar, en un determinat moment de l'aprenentatge, 
trencar amb el caràcter passiu i unidireccional del cinema a l'aula. Haurà de 
dirigir l'entusiasme, les energies, la motivació generades a partir d'un film cap a 
la confrontació, el debat, l'anàlisi i, per què no?, cap a la investigació, per tal 
d’aprofundir en una idea o en un element suggerit al documental.

En relació als criteris a seguir per seleccionar un film documental per treballar a 
l'aula, ens ha semblat oportú expressar-los a través d'aquest quadre

Criteris per a la selecció de documentals per treballar a l'aula. El documental ha 
de ser:: 
Atractiu als ulls de l'alumnat
Adequat al nivell educatiu
Transmissor de valors cívics, des d'un punt de vista global
Enriquidor des del punt de vista personal i de la cultura audiovisual
Adequat per a la reflexió intel·lectual i la reinterpretació del món
Motivador  per  generar  un  conjunt  de  propostes  relacionades
  amb el currículum escolar

La durada de les pel·lícules projectades a l’aula és un altre punt a tenir present. 
D'entrada, els documentals es poden passar sencers o es poden passar en 
fragments. Quan es passen fragments, el professorat ha d'explicar que no es 
tracta de trencar la unitat estètica del film, sinó d'il·lustrar una determinada idea. 
Som plenament conscients que, de vegades, el fragment pot provocar una 
sensació de frustració en l'alumnat per no visionar sencera tota la pel·lícula. 
Treballar un fragment d'un film és com treballar una porció d'una novel·la o d'un 
document històric perquè, de vegades, l'activitat pot respondre a la voluntat 
d'il·lustrar una explicació o estimular un treball de comprensió i anàlisi.

Recomanem que els films sencers que es treballin es  trossegin i es divideixin 
en sessions no més grans de mitja hora per poder mantenir l'atenció de tots els 



alumnes. No hem de tenir cap problema en aturar la projecció, tornar a veure 
una escena o un pla, fer preguntes, debatre determinat element, etc. Com en 
tot procés d'aprenentatge l'anàlisi del cinema documental necessita paciència, 
reiteracions i dosi d'entusiasme.

A continuació, presentem de manera esquemàtica el nostre mètode d'anàlisi:

1. Presentació oral del documental: Parlar de manera general i introductòria 
dels temes que apareixen, del seu autor /a, de l'acollida que va tenir entre el 
públic, els possibles problemes en la seva producció ... amb l'objectiu de 
motivar el visionat del film.

2. Fitxa de la pel·lícula: elaborada pels alumnes o donada pel professor/a. 
Resultarà important fer un treball de conscienciació de la importància de 
conèixer i respectar els títols de crèdit, ja que així respectarem el treball dels 
autors de l'obra, valorarem el cinema com a obra col·lectiva i tindrem un 
coneixement més precís dels diferents aspectes d’interès del film 
(localitzacions, banda sonora, etc.).

3. Sinopsi. Un relat breu i sintètic de la pel·lícula que contingui els trets més 
importants del documental. Pot ser elaborat per l'alumnat o donat pel 
professor / professora.

4. Activitats de comprensió i reflexió. Qüestions plantejades perquè el 
professorat comprovi el grau de comprensió del film, des preguntes senzilles 
(per exemple: exposeu breument la vostra opinió sobre la pel·lícula que acabeu 
de veure, senyaleu els aspectes que més us han agradat ...) fins a d’altres que 
marquin un camí de més gran aprofundiment. A tall d'exemples presentem les 
següents:

- El punt de partida: la idea. Assenyaleu la idea central de la pel·lícula.
- Quin paper té el narrador del film? Esteu d'acord amb tot el que diu?
- Assenyaleu l'estructura o les parts del documental.
- Com són els testimonis que apareixen en el film? Què destacaríeu 
especialment?
- Conclusions.

Eventualment, es podrà proposar un treball de síntesi sobre tots els aspectes 
treballats que vingui a ser com una mena de balanç sobre allò que el film 
aporta als espectadors, analitzant els factors tècnic-expressius i ideològics de 
l'obra, i arribant a unes conclusions generals.

5. Comprendre el llenguatge audiovisual. Reconèixer i analitzar els recursos 
tècnics i expressius del llenguatge audiovisual que apareixen a la pel·lícula: 
tipus de plans que predominen; angulació predominant, moviments de càmera 
més destacats, banda sonora, tipus de muntatge, utilització del temps ...

6. Lectures actives. Es tractarà d'aprofundir i enriquir els temes plantejats o 



simplement apareguts en el film (tema central i subtemes) a partir de la lectura 
reflexiva i treballada de diversos textos literaris, periodístics, històrics, científics 
o fílmics que complementin l'aprenentatge.

Per què   Comprar, llençar, comprar?  

Hem escollit el documental Comprar, llençar, comprar per il·lustrar el model de 
treball i anàlisi del cinema documental per diverses raons. En primer lloc 
perquè es tracta d'una producció amb un plantejament que se centra en un dels 
problemes més greus tant del nostre present com del món futur. Un problema 
que heretaran els nois i noies que seuen en els pupitres de les nostres aules. 
Per altra banda, Comprar, llençar, comprar posseeix un extraordinari corpus de 
valors cívics, exposats de forma didàctica i brillantíssima.

A més, es tracta d'un documental excel·lent, d'una gran qualitat on concorren 
tota mena de recursos del gènere del documental de representació social, 
articulats amb gran precisió i encert. I, finalment i no per això menys important, 
resulta admirable la seva gran capacitat de motivació, de captar l'atenció de 
l'alumnat adolescent, ja que es fan constants referències al seu món.
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