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CAPÍTOL VII: 

ENSENYAR LA COMPRENSIÓ A PARTIR DE “HOY EMPIEZA TODO” Y “VOCES 

INOCENTES” 

 

“HOY EMPIEZA TODO” 

Joan Mallart, Núria Lorenzo i Ramona Valls 

 

 

FITXA TÈCNICA 

 

A) OBSERVAR I COMPRENDRE 

- Què: 

La pel·lícula és una mena de documental del gènere de cinema social o de denúncia. El 

protagonista, Daniel Lefebvre, de 40 anys, és professor i director d’una escola infantil d’una 

població deprimida de la zona nord de França. Amb la crisi de la mineria, única font 

d’activitat econòmica del poble, el 30% dels 7.000 habitants es troba en atur. Per al 

protagonista no n’hi ha prou amb saber que hi ha problemes, li cal solucionar-los: integrar 

Títol i títol original: Hoy empieza todo/ Ça commence aujourd’hui 

Direcció:   Bertrand Tavernier 

Producció:  Alain Sarde/Little Bear/TF1 Production 

Any de producció: 1999 

Durada: 117 min. 

Guió: Dominique Sampierom (mestre durant més de  

     vint anys a Hernaing, localtat del nord de França),  

     Tiffany Tavernier i el mateix director Bertrand  

     Tavernier. 

Fotografia:  Alain Choquart 

Muntatge: Sophie Brunet 

Música: Louis Sclavis 

Intèrprets: Philippe Torreton (Daniel Lefebvre), 

     María Pittaresi (Valeria), Nadia Kaci (Samia), 

     Veronique Ataly (senyora Liénard), Nathalie 

     Bécue (Cathy), Emmanuelle Bercot (senyora 

     Tiévaux), Betty Teboulle (senyora Henry), Gérard 

     Giroudon (Alcalde), Didier Bezace (Inspector), Marief Guittier (Daniel), Daniel  

    Delabesse (Marc). 
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cada alumne, solucionar problemes com la factura de la llum, els abusos contra un infant per 

part dels seus familiars… 

Davant de la rigidesa del sistema educatiu i de la burocràcia de les administracions polítiques, 

en Daniel i les professores de la seva escola lluiten per anar fent bé la seva labor, però l’arrel 

dels problemes és fora de l’escola. El director, fill de miner i apassionat amb la seva feina, no 

pot ser indiferent a l’entorn social amb el qual s’ha compromès vitalment. 

Un dia, la mare d’una de les alumnes arriba borratxa a l’escola, sofreix un col·lapse i deixa 

allí el seu bebè i la seva filla de cinc anys. El professor decideix intervenir, i sol·licita l’ajuda 

de la comunitat i dels pares dels seus alumnes. El seu treball com a docent serà qüestionat. 

Reflecteix tota la problemàtica d’una petita comunitat industrial: atur, alcoholisme, 

desestructuració familiar, abusos... i sobretot la falta d’esperança en el futur que aflora en 

cadascun d’aquests problemes. D’aquesta manera l’escola es converteix en una illa de color 

on els infants poden escapar de la crua realitat que els envolta.  

És una pel·lícula de denúncia, que utilitza tècniques pròximes al documental, acompleix tots 

els objectius, constata la falta d’atenció de les autoritats i institucions públiques envers 

l’educació infantil, la falta de suport a les famílies més humils (els nens acaben pagant), 

revela injustícies diverses. És un homenatge a la figura de l’educador, autèntic heroi, 

personificada en el protagonista, Daniel Lefebvre, un mestre que emprèn una lluita titànica 

cada dia enfrontant-se a tota la precarietat que envolta el centre on treballa amb nens petits, 

sovint fent d’assistent social, i lluitant contra la misèria moral i material d’alguns familiars 

dels alumnes.  

El mestre és extremadament amable i pacient, però no dubta a posar-se ferm per defensar les 

seves conviccions en alguns moments. La gran quantitat de problemes el faran flaquejar a la 

lluita quotidiana per fer tirar endavant els seus alumnes i la seva vida personal, que també 

travessa diverses dificultats. Cansat de tant de pes, arriba a plantejar-se la possibilitat de 

deixar-ho tot i claudicar, però seguirà amb empenta gràcies al suport de la família i dels 

amics.  

 

- Per què, On , Qui, Com, Llenguatge cinematogràfic: 

 

Aquesta pel·lícula va provocar, especialment a França, una viva polèmica entre els seus 

entusiastes i els seus detractors. Va ser premiada al Festival de Cinema de Berlín amb el 

Premi de la Crítica Internacional i en el Festival de Sant Sebastià va rebre el Premi del Públic. 

També va merèixer el reconeixement d’alguns sindicats de professors. Mentre que d’altres 

festivals la van apartar de les seves preferències, cosa que no va fer mai el públic. El govern 

francès va mostrar senyals de malestar per la crítica tan forta del sistema oficial. Lionnel 
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Jospin era el primer ministre en el moment de l’estrena i anteriorment havia estat ministre 

d’Educació amb François Mitterand. 

L’escola, algunes mestre i els infents són reals. naturalment. El guionista, Dominique 

Sampiero és professor d’institut. El relat conté anècdotes pròpies extretes de la seva 

experiència i busca retratar arquetips i constants de l’educació: la posició de l’administració 

pública (local, regional o estatal) i dels polítics (l’alcalde comunista), així com de les 

autoritats educatives (l’inspector, altres directors), la burocràcia dels serveis públics (excuses 

de la responsable de l’assistència social). També es mostra la connexió entre els problemes 

escolars i la societat. 

Cal destacar la fina anàlisi de les diferents posicions que prenen els educadors davant dels 

problemes: l’ inspector, el director que defensa l’avaluació segons la norma –segons les 

corbes de rendiment o campana de Gauss-, la professora més veterana, la més novella i, per 

sobre de tot, el magnífic compromís del director Daniel Lefebvre, amb les conseqüències 

desagradables que li comporten. 

El director, malgrat la seva experiència com a pedagog (i l’excel·lent habilitat amb els infants) 

no acaba de saber com sortir-se’n en la relació amb el fill de la seva companya i també li costa 

relacionar-se amb alguns pares i mares més difícils. Però ens mostra sempre la seva capacitat 

per actuar i la seva energia en el lideratge. 

Se’ns presenta en aquesta pel·lícula un fort contrast entre les tendres mirades infantils i la 

violent brutalitat de l’entorn dominat per l’atur, l’alcoholisme, les dures condicions 

climatològiques com la fred i la misèria. Per tot això, aquesta pel·lícula va més enllà d’una 

mirada sobre l’escola, ja que representa una clara exposició de certa part de la realitat sovint 

oblidada pels mitjans de comunicació. Representa una denúncia i, alhora, un cant a la 

solidaritat, al compromís i al coratge social així com a la imaginació. La professió educadora 

queda bé gràcies a les figures del director i de la majoria de les mestres, amb alguna excepció 

dels buròcrates de la inspecció. 

Tècnicament hi trobem l’ús d’alguns recursos senzills però molt efectius, com ara: 

- Per tal d’accentuar la mirada "documental" es fan servir amb profusió plans-seqüència i 

travellings amb la càmera a l’espatlla. 

- La mirada més poètica i individual es destaca mitjançant l’ús dels plans generals amb veu 

en off que llegeix textos i poemes alguns representa que han estat escrits pel director de 

l’escola. 

- Combinació d’ambients, començant per l’exterior de l’aula (inspecció, educadors socials, 

àmbit socioeconòmic del poble) i passant a l’interior de l’aula (activitats, jocs, cançons 

amb el professor, festes escolars). Es presenta l’escola com l’únic lloc on tots els alumnes 
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són iguals, l’únic lloc on es defensen els drets dels infants, on juguen, aprenen i són 

feliços. L’escola apareix com un jardí aïllat de la societat. 

- Finalment, destaquem com hi pot haver hagut bellesa i sentiment en un entorn tan difícil i 

complicat. 

 

B) RELACIONAR I REFLEXIONAR 

- Interpreta l’argument i les escenes rellevants respecte el tema nuclear d’aquesta 

Setmana de Cinema Formatiu, especialment la comprensió. 

- Relacionar idees o escenes del film amb aspectes educatius o de formació humana i 

social, especialment amb la comprensió i els valors. 

- Reflexiona sobre idees que suggereix el film per a la formació i desenvolupament de 

la comprensió. 

- Relaciona el tema del film amb lectures, altres obres cinematogràfiques o bé amb 

situacions reals viscudes. 

- Aprofundeix sobre l’aprenentatge que proporciona la pel·lícula respecte de la vida 

quotidiana i professional a l’entorn d’una escola, sobre les relacions humanes i la 

professió del mestre. 

 

 

C) APLICAR A NIVELL DIDÀCTIC 

 Sentit i destinataris: transferència formativa: per quin tipus de curs, matèria o 

situació educativa seria útil aquesta pel·lícula; quins serien els destinataris possibles; 

en quin escenari formatiu la treballaries. On seria de gran valor per la seva possible 

aplicació? 

 Objectius: quins objectius de formació suggereixes i que podries aconseguir 

aprofundint en la visió i treball de la comprensió d’aquesta pel·lícula? Per exemple se 

suggereixen els següents.  

- Debatre sobre el paper social de l’escola actual. 

- Fomentar postures i actituds de compromís i solidaritat 

- Debatre sobre la vocació docent, la figura i funcions del mestre 

- Expressar la dificultat de separar la professió de la vida personal 

- Analitzar les dificultats en les relacions personals en un centre educatiu 

- Reconèixer les dificultats burocràtiques que perjudiquen l’activitat docent 

- Proposar algunes vies de solució  
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 Continguts: amb quins continguts de formació pedagògica, inicial o permanent 

consideres que pot estar relacionada aquesta pel·lícula? Continua la relació de temes 

que es proposen a continuació. 

- L’escola actual rural, urbana i suburbana. 

- L’educació en valors 

- Influència de l’entorn en l’educació 

- La dificultat de l’ensenyament 

- El mestre o educador: vocació, formació, funcions, responsabilitat social 

- L’inspector d’ensenyament 

- Les relacions entre la família i l’escola 

- Les relacions entre els alumnes i els mestres 

- ... 

 Metodologia: quines estratègies didàctiques plantejaries o aplicaries per a assolir els 

objectius d’aprenentatge pretesos, a partir d’aquesta pel·lícula. Afegeix alguna altra 

estratègia a més a més del cine fòrum. 

 Documentació: documents o lectures de recolzament per aprofundir en 

l’aprenentatge. Annexos de comentaris i crítiques sobre la pel·lícula. Obra literària en 

què es basa. Presenta un bibliografia i una webgrafia, així com amplia la llista següent 

de pel·lícules semblants. 

 Altres pel·lícules de temes semblants:  

Assenyala i valora aquelles que hagis vist de la relació següent i també proposa’n 

algunes més com aquestes que segueixen a continuació. 

- Anderson, Lindsay (1968). If... 

- Barratier, Christophe (2004). Les choristes. [Los chicos del coro] 

- Bogdanovich, Peter (1996). Rebelión en las aulas (2) 

- Cantet, Laurent (2008). Entre les murs. [La clase] 

- Chaplin, Charles (1921). El chico 

- Clavell, James (1967). To Sir with love. [Rebelión en las aulas] 

- Cuerda, José Luis (1999). La Lengua de las mariposas  

- Daldry, Stephen (2000). Billy Elliot 

- Delgado, Miguel (1971). Profe, El 

- Fabrizi, Aldo (1957). Maestro, El 

- Foster, Jodie (1991). Little man Tate. [El pequeño Tate] 

- Gansel, Dennis (2008). La ola [Die Welle] 

- Gutiérrez, José María (1977). ¡Arriba Hazaña! 

- Herek, Stephen (1995). Mr. Holland’s Opus. [Profesor Holland] 

- Herzog, Werner (1974). El enigma de Kaspar Hauser [Jeder für sich und Gott 

gegen alle] 

- LaGravenese, Richard (2007). Diarios de la calle 
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- Lauzier, Gérard (1996). Le plus beau métier du monde. [¡Qué suerte ser profe!] 

- Makhmalbaf, Samira (2000). Pizarra, La 

- Mañas, Achero (2000). Bola, El 

- Metter, Alan (1986). Regreso a la escuela 

- Newell, Mike (2003). Mona Lisa smile. [La sonrisa de Mona Lisa] 

- Ortega, Kenny (2008). High school musical 3: fin de curso 

- Penn, Arthur (1962). El milagro de Anna Sullivan 

- Philibert, Nicolas (2002). Être et avoir. [Tener o ser ] 

- Ross, Herbert (1969). Adiós Mr. Chips, Goodby Mr. Chips 

- Smithh, John N. (1995). Dangerous mind. [Mentes peligrosas] 

- Taurog, Norman (1941). La Ciudad de los muchachos 

- Tavernier, Bertrand (1999). Ça commence aujourd’hui. [Hoy empieza todo] 

- Taviani, Paolo i Vittorio (1977). Padre padrone 

- Trufaut, François (1959). Les quatre cents coups. [Los cuatrocientos golpes] 

- Trufaut, François (1970). El pequeño salvaje 

- Tuchner, Michael (1989). Wilt 

- Vigo, Jean (1933). Zero de conduite. [Cero en conducta] 

- Wein, Peter (1989). El Club de los poetas muertos 

- Wood, Sam (1939). Adiós Mr. Chips, Goodby Mr. Chips 

 

VALORS HUMANS DE LA PEL·LÍCULA. ENSENYAR I APRENDRE LA 

COMPRENSIÓ  

En el punt A) ja s’ha fet una breu síntesi dels valors de la pel·lícula, especialment relacionats 

amb la comprensió. Es tracta ara d’ampliar i completar aquella síntesi. 

Els grans valors de la responsabilitat, la solidaritat, el compromís, l’entrega desinteressada, 

l’afabilitat i el bon tracte, les relacions humanes positives, la col·laboració, la tolerància i la 

comprensió, l’amistat... On i en quins moments, així com en quins personatges es fan més 

palesos? 

 

El capítol VI de l’obra d’Edgar Morin, Els set coneixements necessaris per a l’educació del 

futur tracta sobre «ensenyar la comprensió». Es tracta de relacionar aquest capítol amb 

l’argument general de la pel·lícula o bé amb alguns aspectes parcials, com els valors que 

mostra el film o que encarnen els seus personatges principals. Com demostren un grau elevat 

de comprensió, de tolerància i d’empatia els mestres i el director de la pel·lícula? 

A part de fer aquesta recerca de valors relacionats amb la comprensió, proposem de fer 

comentaris sobre els breus fragments d’aquest capítol de l’obra de Morin: 
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Primer text (p. 83) 

«Recordem que cap tècnica de comunicació, des del telèfon a Internet, no aporta la 

comprensió per ella mateixa. La comprensió no es pot digitalitzar. Educar per comprendre les 

matemàtiques o qualsevol altra disciplina és una cosa; educar per a la comprensió humana 

n'és una altra. Aquí ens trobem amb la missió pròpiament espiritual de l'educació: ensenyar la 

comprensió entre les persones com a condició i garantia de la solidaritat intel·lectual i moral 

de la humanitat.» 

Es pot fer el comentari sobre el text, parlant de l’ús dels mitjans de comunicació, del concepte 

ampli de comprensió humana i de la finalitat de l’educació. En quin sentit la comprensió és 

finalitat de l’educació? Per què és tan important? 

Altres qüestions relacionades: 

Quins detalls, escenes, aspectes o elements de la pel·lícula mostren aquesta comprensió entre 

les persones? 

 entre alumnes 

 entre mestres i pares o mares 

 entre famílies i escola 

 entre mestres i alumnes 

 entre direcció i administració o inspecció 

 entre mestres i treballadors socials 

 

Segon text (p. 84) 

«La comprensió humana comporta un coneixement de subjecte a subjecte. Per exemple, si 

veig una criatura plorant, la comprendré, no pas mesurant el grau de salinitat de les seves 

llàgrimes, sinó retrobant les meves pròpies angoixes infantils, identificant-la amb mi i 

identificant-me amb ella. El proïsme no només es percep objectivament, es percep com un 

altre subjecte amb el qual hom s'identifica i que hom identifica amb si mateix, un ego alter 

que esdevé alter ego. 

Comprendre inclou necessàriament un procés d'empatia, d'identificació i de projecció. Pel fet 

de ser sempre intersubjectiva, la comprensió necessita obertura, simpatia, generositat.» 

 

En acabar el comentari lliure del segon text, es poden contestar aquestes altres preguntes: 

 A quins personatges de l’escola ha demostrat el director que comprèn ? 
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 Hi ha algun personatge que no acaba de comprendre? Quin o quins? 

 (Si no es troba resposta a la pregunta anterior, cal pensar en el fill adolescent i en els 

pares ancians del director)  

 Quins sentiments provoca aquesta incomprensió? 

  

Tercer text (p. 91) 

«El cinema, pel fet d'afavorir la utilització plena de la nostra subjectivitat a través de la 

projecció i de la identificació, ens fa simpatitzar i comprendre aquells que ens serien estranys 

o antipàtics en el dia a dia. El qui sent repugnància pel vagabund que es troba al carrer, al 

cine, simpatitza de tot cor amb el vagabund Charlot. Mentre que a la vida quotidiana som 

gairebé indiferents a les misèries físiques i morals, quan llegim una novel·la o veiem una 

pel·lícula sentim compassió i commiseració.» 

 

Després de fer un comentari lliure, es poden respondre les qüestions següents: 

 De quins personatges de la pel·lícula sentim més compassió i commiseració? 

 Coneixem casos reals semblants en el nostre entorn, especialment en temps de crisi 

econòmica? 

 Què fem per canviar les coses? 

 Què més podríem fer per demostrar comprensió i contribuir a fer un altre món millor 

en el nostre entorn més immediat? 
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Annex 

Decàleg de l'espectador actiu, intel·ligent i reflexiu 

 

1. Escull les pel·lícules després d'una orientació prèvia i una reflexió personal, sense tenir 

en compte la publicitat. 

2. Procura triar també el dia i l’hora en què l’estat d’ànim sigui més propici per al gaudi. 

Tria igualment la millor companyia en cada cas. 

3. Amplia els gustos i preferències pels diferents gèneres, estils i nacionalitats davant de 

la inèrcia de romandre en àrees més conegudes. Pots trobar veritables tresors amagats. 

4. No et deixis portar per inèrcies: No diguis mai bestieses com: “Jo vaig al cinema per 

distreure’m i passar-ho bé, prou problemes ja té la vida…” 

5. Sigues un espectador actiu des del primer moment: Mentre segueixes la pel·lícula, 

tracta de descobrir els seus valors argumentals, estètics, interpretatius i humans. 

6. Si t’és possible, quan facis la teva reflexió sobre la pel·lícula, tracta d’informar-te i 

llegir alguna crítica solvent que t’ajudi a trobar els valors del film. 

7. Millor encara, comenta si pots la pel·lícula amb els amics de confiança i els parents 

més propers, enriquint i contrastant la teva opinió amb la dels altres que aprecies. 

8. Recomana les pel·lícules que t’hagin agradat. No hi ha propaganda més eficaç que la 

personal de boca a orella. 

9. No tinguis cap recança de tornar a veure una bona pel·lícula que t’hagi agradat molt i 

vegis que no n’has acabat de treure’n tot el profit. 

10. Valora i agraeix la capacitat creativa dels bons directors, guionistes i actors que 

t’hagin fet fruir de la bellesa, t’hagin enriquit intel·lectualment i hagin contribuït a fer-

te créixer com a persona. 

 

 

 

 

 

 

 

  


