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Fitxa tècnica i artística 
 

Títol original: A Series of Unfortunate Events 

Direcció: Brad Silberling 

Guió: Robert Gordon; basat en els llibres de 
Lemony Snicket 

Interpretació: Jim Carrey (Comte Olaf), Meryl 
Streep (Tia Josephine), Emily Browning (Violet 
Baudelaire), Liam Aiken (Klaus Baudelaire), 
Timothy Spall (Sr. Poe), Catherine O'Hara (Jutge 
Strauss), Billy Connolly (oncle Monty), Kara i 
Shelby Hoffman (Sunny Baudelaire) 

Producció: Laurie MacDonald, Walter F. Parkes i 
Jim Van Wyck 
Música: Thomas Newman 

Fotografia: Emmanuel Lubezki 

Muntatge: Michael Kahn 

Disseny de producció: Rick Heinrichs 

Direcció artística: John Dexter 

Vestuari: Colleen Atwood. 

País: USA. 

 Any: 2004. 

 Durada: 113 min. 

Tràiler 
 

 

Resum 

La vida dels germans Baudelaire passa per un llarg periple de dificultats i ensurts 

després de ser-los comunicada la mort del pare i la mare a causa d’un incendi.   

Violet de catorze anys, Klaus de dotze i Sunny de tres es troben amb parents rars, 

i en algun cas dolents, que els acullen per raons poc confessables. En lloc de tenir 

cura i protegir els germans orfes, se’n volen aprofitar. Per sort, el conseller 

financer, el Sr. Poe, de vegades els pot donar un cop de mà. Primer van a la casa  
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de l’oncle Olaf que només els accepta per quedar-se la fortuna que han 

d’heretar. Després els acull l’oncle Monty, un estudiós de rèptils. Van a casa la tia 

Josephine, vídua nerviosa i carregada de manies, que viu en un penya-segat que 

domina un llac desolat. I, finalment, l’astut Comte Olaf amb les seves disfresses i 

estratègies es fa passar per parent, decidit a fer-se amb la fortuna familiar dels 

orfes Baudelaire. 

 

 

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 

 

El que tu saps: 

- Posa tres exemples de desgràcia 

- Què entens per catàstrofe? 

- Quina diferència hi ha entre una desgràcia i una catàstrofe? 

- Què et suggereix “desgràcies catastròfiques”?  I si a més n’hi ha un seguit...? 

 

El títol i la caràtula  

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

- Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 
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MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 
FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegirem les preguntes abans que comenci el visionat per poder estar atents al que se’ns demana i 

mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en: 

- Com vivien els tres germans abans de l’accident que es descriu a la pel·lícula? 

- L’oncle Olaf vol cuidar els infants perquè els vol protegir? 

- Quin paper fa l’oncle Monty? 

- Quina mena de personatge és la tia Josephine?   

Al final del visionat posem en comú les nostres respostes. 

 
 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

ELS INFANTS DESPROTEGITS  

L’infant ha de gaudir d’una protecció especial diu el Principi 2. Aquesta pel·lícula 

ens planteja amb humor la història de ficció d’uns infants que es queden sense 

pare, sense mare i sense llar. Aquest és el cas real de molts infants en el nostre 

món que, a causa d’accidents, guerres, catàstrofes climàtiques, etc. es queden 

sense llar i, de vegades, sense parents que els puguin acollir. 

Encara que sovint la situació no és tan greu com les que hem esmentat més 

amunt, podem trobar infants com nosaltres que, per les raons que siguin, estan 

desprotegits, tenen mancances materials, i altres que potser pateixen 

maltractaments. 

 

Què cal fer en aquests casos? 

El primer pas és informar del que sabem o hem observat als adults més propers 

com pares, professors o persones que pertanyin als Serveis Socials i ells 

determinaran com tractar la situació des de l’aspecte legal, psicològic, familiar, 

escolar i comptant amb la col·laboració de les institucions especialitzades en 

assistència a menors. 

El que ha de quedar clar és que tenim el deure cívic i moral de denunciar el fet 

davant de les autoritats, especialment si l’infant és desatès o pateix violència. Els  
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qui ho han de resoldre són els serveis públics d’atenció a la infantesa però tots 

som responsables d’afavorir les condicions socials perquè els drets dels infants 

siguin respectats. 

 

Exercici: 

- Per grups investiga a la teva ciutat, municipi o barri quin seria 

l’organisme més proper per denunciar-hi una situació que impedeix a un 

infant “desenvolupar-se físicament, mentalment, espiritualment i 

socialment, d’una manera sana i normal, en condicions de 

llibertat i dignitat” 

 

DESENVOLUPAMENT SA I NORMAL 

La Declaració dels drets dels infants ens diu que els nens i nenes han de poder-se 

desenvolupar físicament, mentalment, espiritualment i social, d’una manera 

sana i normal, en condicions de llibertat i dignitat.  

 

➢ Anoteu un sí o un no a les següents situacions i justificar la decisió. 

 

Les condicions que exigeix un: 

 

Desenvolupament físic sa i normal 

• Atenció a l’alimentació dels infants 

• Atenció a l’activitat i el descans infantil 

• Atenció a la higiene dels infants 

• Intervenció en situacions de malalties o accidents. 

• Atenció als infants maltractats 

• ……… 

 

Desenvolupament mental sa i normal 

• L’infant ha de ser escoltat 

• L’infant ha de poder mostrar els seus sentiments 
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• L’infant ha d’adquirir autonomia 

• L’infant de ser tingut en compte 

• ........... 

 

Desenvolupament espiritual sa i normal 

• L’infant té dret a ser estimat 

• L’infant ha de poder protestar o reclamar 

• L’infant no pot expressar els seus sentiments 

• L’infant té dret a tenir creences pròpies 

• ........... 

 

Desenvolupament social sa i normal 

• No-discriminació per cap mena de raó, ni gènere, ni raça o origen, ni 

preferència sexual. 

• Respecte a les creences religioses i polítiques 

• Protecció dels infants que viuen en males condicions d’habitatge. 

• Protecció dels infants pel que fa a l’alimentació 

• Protecció dels infants pel que fa als serveis sanitaris 

• ............. 

 

Què enteneu per condicions de llibertat i dignitat? 

➢ Digues si les següents situacions representen condicions de llibertat i 

dignitat i per què: 

• Infants obligats a demanar caritat 

• Infants que són castigats per errors involuntaris 

• Infants que han de treballar 

• Infants reclutats per les guerres 
• Infants rebutjats 

• ............... 
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TENIR POR 

La por és una emoció permanent al llarg de tota la pel·lícula i el fet de vèncer-la 

conjuntament ajuda a dominar aquest sentiment que tenen els germans 

Baudelaire.  

 

Malgrat això, hi ha diferents tipus de por, com ara la por racional i la irracional, o 

dit d’una altra manera: pors que tenen sentit i d'altres que no en tenen.  

 

Després de la introducció general, podem aprofundir el tema a partir d'aquestes 

reflexions: 

- Quan tenim por, quins canvis experimenta el nostre cos? 

- Que fem per superar-la? 

- Que ens espanta més, persones, objectes o situacions? 

- Visionem dues escenes de la pel·lícula per analitzar que és el que ens fa por, 

com se supera i veure si es tracta d’una por racional o irracional. Vegeu del minut 

22 al 27, quan ve el tren, i del minut 46 al 49, a ca la tieta Josephine. 

- Quines són les meves pors? 

Comentem la moralitat de la pel·lícula, que apareix en el minut 128 i 45 segons i 

dura fins al final. 

 

COM ACABA LA PEL·LÍCULA 
 

La carta 

 

 

 

 

Cap al final de la pel·lícula Violet llegeix 

la carta que els pares van enviar i que 

diu així: 
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Estimats fills: 

Des que som fora us trobem molt a faltar. Certs esdeveniments ens han obligat a allargar 

els nostres viatges. 

Un dia, quan sigueu grans, ho sabreu tot de la gent que és amiga i dels perills que hem 

afrontat. De vegades el món pot semblar un lloc sinistre i amenaçador. Però creieu-nos 

quan us diem que hi ha més bondat que maldat. 

Heu de parar molta atenció. El que semblava una sèrie de desgràcies catastròfiques, ben 

mirat seria l’inici d’un viatge 

Esperem tenir-vos ben aviat entre els braços. 

Sapigueu que us estimem. Ens omple d’orgull que passi el que passi en aquesta vida tots 

tres us ocupareu els uns dels altres amb tendresa, valentia i generositat. I sobretot 

recordeu una cosa, i no l’oblideu: tant se val on sigueu mentre us tingueu els uns als altres, 

tindreu una família i una llar. 

Els pares que us estimen, 

 
• En petits grups comenteu aquesta carta 

 
 

RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS INFANTS 
 
• Quina relació té aquesta pel·lícula amb els Drets dels infants? 

• Podria servir per il·lustrar algun principi de la Declaració dels drets dels 

infants?  Per què? 

Principi 1  

Principi 2  

Principi 3  

Principi 4  

Principi 5  

Principi 6  

Principi 7  

Principi 8  

Principi 9   

Principi 10  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA - FILMOGRAFIA 

Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la 
generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

© Departament d'EducaciÓ – Maig 2020 - Dels textos "Parlem de Drets" GrupIREF 

 
 

8 
 

 

 

 

• Saps d’altres pel·lícules que també poguessin exemplificar  els mateixos 

principis? 

• Hi ha alguna altra pel·lícula que et faci pensar en aquesta? 

• Hi ha alguna lectura que et faci pensar en aquest temes? 

• Trobaries alguna imatge que pugui il·lustrar aquesta problemàtica? 

 

AVALUACIÓ 
Després de veure la pel·lícula, es poden completar les frases següents per recollir 

les emocions que han sentit els nens i nenes: 

- Allò que més m'ha agradat ha estat.., perquè... 

- Allò que més m'ha impressionat ha estat.., perquè... 

- Allò que més m'ha disgustat ha estat..., perquè... 

- Allò que no he entès ha estat..., perquè... 

- M'agradaria canviar..., perquè... 

- El moment en què he patit mes ha estat.., perquè... 

- Allò que m'ha produït més efecte de realitat ha estat..., perquè... 

 

PER SABER-NE MÉS 
 

Webs sobre la pel·lícula: 

Una serie de desgracias catastróficas 

 

Altres pel·lícules: 

- El nen del pijama de ratlles, Mark Herman, 2008. 
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