
 

 

 
 
 
Els Lumière de Barcino vam anar a veure  “Els quatre-cents cops “ de F. 
Truffaut a la Filmoteca de Barcelona. Va ser tota una experiència! 
Conèixer una sala de projeccions com la de la Filmoteca i compartir la 
projecció amb totes les altres escoles del projecte de Cinema en curs. A 
més la pel·lícula ens va agradar molt.  
Aquí us deixem algunes de les nostres crítiques:  
 
 
 
 
El que m’ha cridat l’atenció és que 
l’Antoine fuma i beu. El seu somni és que 
volia anar a la platja a veure el mar i, al 
final, el seu somni es va 
complir.(Francisca) 
 

 

 
 

La pel·lícula m’ha agradat molt. El que no 
m’ha agradat és que el pare pegava a 

l’Antoine i a l’escola els seus companys 
reien.  ( Anabel) 

A mi m’ha agradat tota la pel·li. Tractava sobre el tema de la tristesa i de la preocupació 
com algunes de les fotografies que estem veient a Cinema en Curs. A més a més, crec que el 
reformatori de la pel·li no és com els d’ara perquè ara no els hi peguen, bé, mai he estat en 

un, però no m’agradaria anar-hi! (Fernando) 
 
 
 
 

Jo crec que l’Antoine no té contacte amb els seus pares que haurien  de parlar més, em 

sembla que ell se sent sol. Va ser molt bonic quan l’Antoine estava al reformatori i el va anar veure el René.(Kenya) 

 
El que menys m’ha agradat 
ha estat com la mare el 
maltracta i el pare no el 
defensa. En canvi, el que 
més m’ha agradat és quan 
van anar al cinema els tres 
junts.
El final va ser molt bonic 
perquè l’Antoine va veure 
el mar i la pel·lícula es 
queda com si anés a 
continuar. Va ser 
impressionant! 
(Francheska) 

 La pel·lícula “Els quatre-
cents cops” no m’ha sorprès molt perquè ja l’havia vist, 
menys el final. Tot i així, em va agradar molt, també em va 
fer gràcia i vaig riure amb l’Antoine en alguns moments. 
(Luisa) 
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Però no només això...fins i tot ens vam aventurar a somiar què passaria 
amb l’Antoine, el protagonista...com podria continuar la pel·lícula.... 
Si fóssim Truffaut, és això el que gravaríem.... 
         3-2-1.....ACCIÓ!! 
 

 
 

Jo m’imagino que l’Antoine es quedarà una miqueta al mar i després anirà nedant fins que es 
trobi un vaixell. L’Antoine, quan estava nedant, va veure el vaixell i la gent del vaixell el 

van veure i el van pujar. L’Antoine va preguntar on anava el vaixell i li van dir que anava al 
port, així, quan van arribar, l’Antoine va baixar i va marxar cap a la ciutat. (Alima) 

 
 
L’Antoine es trobarà amb el René i 
s’escaparan de casa per a viatjar pel món, 
ficant-se a les maletes de la gent. No 
tornaran a veure els seus pares, fins que un 
dia els trobaran a l’aeroport però no els 
voldran veure i, per això, fugiran. (Kristina) 
 

 L’Antoine tornarà a la ciutat i viurà a les clavegueres 
vint anys. Després, es retrobarà amb els seus pares i 

tornaran a viure junts,  però al cap d’uns anys els pares 
moriran i, llavors, al no poder mantenir-se, robarà per 
anar a la presó i, així, allà podrà alimentar-se però no 

tindrà llibertat.  (Marcos) 

  
Quan l’Antoine veu el mar escapa corrents, fa autostop fins que l’agafa un cotxe i li indica 
la direcció de la casa del René. Quan el cotxe el deixa, truca a la casa del René, li obre la 
porta i li diu: 

- Tu? Tu no estaves al reformatori? 
-M’he escapat!!- diu l’Antoine.- Em deixes passar? 
- Sí, passa, passa! 

Al dia següent van anar a l’escola. El director va informar als pares de l’Antoine. Tots es 
van disculpar i van viure feliços. (Salomé) 
 

Al final l’Antoine torna al 
reformatori, però surt i entra 
quan ell vol. Els seus pares el 
van veure al reformatori i ell 
s’ha fet gran  i, al final, va 
corrents, li disparen i mor. 

(Bea) 
 

L’Antoine, després de veure el mar, regressa al reformatori i passen molts anys i surt als 
divuit; sense recordar on vivia, va començar a caminar fins arribar a un poble molt lluny de 
la ciutat. Allà es va quedar fins als vint-i-un anys, va fer molts amics , però havia de tornar 
a la ciutat. Quan va arribar a París, va anar a la seva casa però ningú el reconeixia, llavors, 
va quedar-se assegut a l’entrada de la seva casa i el René el va reconèixer i se’n van marxar 
junts a recuperar el temps perdut..(Ramona

diners que guanyava. (Naomi) 
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L’Antoine, després d’una estona d’estar 
mirant el paisatge, va veure el port. 
Llavors va decidir apropar-se. Hi havia 
uns senyor i els hi va preguntar: - Cap a 
on van aquells vaixells?- i els senyors li 
van contestar: - Van cap a Anglaterra-. 
Aleshores, es va amargar i, quan els 
senyors se’n van anar, es va colar en un 
vaixell. Els vaixells van avançar i,quan 
van arribar els policies, li van demanar els 
seus papers però, com que l’Antoine no els 
tenia, se’l van emportar!! ( Natàlia) 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

Quan l’Antoine  va veure el mar, va 
nedar fins al port. Allà, com estava  

tan cansat, li van donar menjar i li van 
oferir treball de mariner i va dir tot 

content:- Sï, sí!!-. Al dia següent, li 
van dir:- Anem al vaixell-. Van passar 

molts mesos i un dia va tenir un 
accident, es va clavar un cristall i es va 

fer una ferida molt greu. En aquell 
moment, va voler anar a veure als seus 
pares i va dir: -Ja no vull estar més!-. 
Va tornar amb els seus pares i ja no es 

va escapar més. Després d’una 
temporada, va aconseguir portar-se 

molt bé i no li van dir res més. ( Iván)

Jo crec que se’n va  a viure a un altre lloc, a 
una ciutat, i en aquella ciutat hi vivia el seu 
avi i el seu amic René.  
L’Antoine va agafar l’avió i es va anar a viure a un poble de Grècia. Un dia els pares del René el van 
abandonar i el René es va anar a viure amb el seu amic, l’Antoine, i el seu avi. Van viure els tres junts, 
van jugar i riure molt. (Zaida) 
 

L’Antoine tota l’estona estarà mirant el mar però hi ha un 
noi que vigila que els nens no s’escapin del reformatori. 

 L’Antoine es vol escapar del reformatori, però el vigilant surt darrere d’ell. A l’Antoine el fan tornar al 
reformatori i el noi que vigila truca a casa de l’Antoine i els hi explica que s’ha 

escapat del reformatori.( Breyssi) 
L’Antoine segueix corrents perquè no 
l’atrapin. Just un policia el veu i va 
corrents per atrapar-lo, llavors l’Antoine  
va córrer fins arribar a la ciutat on, per 
casualitat, va veure a la seva mare. 
Després, va a casa del René per preguntar si estava a casa, i va explicar-li 
que volia deixar el país i, junts, van fer les maletes.(Patrícia) 
 

L’Antoine va cap a la ciutat, vol anar amb la seva família però no l’accepten i se’n va a casa del 
René, però ell ja no viu 
allà. L’Antoine està sol 
però té l’esperança de 

tornar a 
veure’l..(Steeven) 

 
Jo m’imagino que l’Antoine agafa un vaixell i passa una temporada al vaixell treballant de pescador. Al cap 
d’un any, arriba al port de la ciutat de Marsella, troba un treball com a forner i viu en un pis molt vell i 
petit. Va passar molt mesos vivint d’aquella manera, fins que un senyor que tenia molts restaurants el va 
contractar i es va convertir en un xef professional i es va comprar un loft amb els diners que guanyava. 
(Naomi) 
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