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LA NOIA SENSE MANS
CINEFÒRUM

Enguany us convidem a conèixer l’adaptació cinematogràfica 
d’un conte poc conegut recollit pels germans Grimm: La noia 
sense mans. Cinta protagonitzada per un personatge femení  
arquetípic, sotmès als dilemes vitals de fer-se gran, i que haurà 
de superar obstacles interposats pels personatges masculins. 
Al llarg del relat la jove protagonista aprèn a ser autònoma, 
a emancipar-se i a reaccionar a les diverses situacions que 
s’anirà trobant.

Aquesta cinta presenta, a través d’una estètica molt poètica, 
un argument que podria ser titllat de políticament incorrecte. El 
que en realitat planteja la pel·lícula, igual que la rondalla d’on 
procedeix, és una qüestió simbòlica interessant: sense mans 
no és possible conduir el timó de la pròpia existència. Se’n 
sortirà la noia?

Com diu el director de la pel·lícula, Sébastien Laudenbach, 
la cinta explica que més val ser una dona sencera que una 
princesa amputada.

Un cop acabada la pel·lícula i de la mà de la narradora i actriu 
Jordina Biosca encetarem un cinefòrum amb tot els joves.

“L’hermenèutica és l’art d’interpretar texts, i Hermes, el 
missatger dels deus, és qui dona origen al mot. Nosaltres 

aportarem el text a desxifrar i els mots a descodificar per tal 
que vosaltres, “hermeneuticament” parlant, entreu de ple en 
aquesta meravellosa història tan senzilla i impactant per fora, 

tan profunda i sensible per dins”.

Jordina Biosca



La jove sense mans és el primer llargmetratge de Sébastien 
Laudenbach, després de 15 anys realitzant curtmetratges i al-
tres formats breus. Aquesta és una pel·lícula d’animació entre el 
dibuix i el teatre d’ombres, amb un ús fauvista del color, taques 
delicades i línies que recorden la cal·ligrafia japonesa. 

Es basa en el conte homònim recollit pels germans Grimm i pu-
blicat per primer cop al seu cèlebre llibre Contes de la infància 
i de la llar (1812).

En temps difícils, un moliner decideix vendre la seva filla al 
dimoni. Protegida per la seva puresa, la jove aconsegueix evi-
tar-ho, però pateix l’amputació de totes dues mans. Amb aques-
ta pèrdua i lluny de la seva família, la jove haurà de sobreviure 
i trobar el seu camí...

FITXA TÈCNICA

Realitzador: Sébastien Laudenbach, 2016 (França)
Idioma: Francès, subtítols en català
Durada: 76 minuts
Música: Olivier Mellano
Muntatge: Santi Minasi, Sébastien Laudenbach
Veus: Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach, 
Sacha Bourdo, Olivier Broche, Françoise Lebrun, Elina Löwensohn

LA JOVE SENSE MANS

Versió original en francès 
subtitulada en català

MIREU EL TRÀILER
https://bit.ly/2ZuZNbn

https://www.youtube.com/watch?v=v7ve9UDNvuY


SÉBASTIEN LAUDENBACH

Cineasta i il·lustrador (1973, Arras), estudia a l’École Nationale des 
Arts Décoratifs (EnsAd) a París, i hi continua vinculat ensenyant 
com a professor a la mateixa escola. 

Després d’especialitzar-se en la realització de curtmetratges 
d’animació i altres peces de format breu (tràilers de pel·lícules, 
videopoesia en col·laboració amb el poeta Luc Bénazet,...) tre-
balla durant  molts anys sobre l’argument de la pel·lícula que 
oferim en aquesta activitat. Si bé el cinema és una feina en 
equip, Laudenbach crea les il·lustracions i animació d’aquesta 
obra pràcticament en solitari. 

Destaca la seva pertinença al grup OuAniPo, la facció de l’Ou-
lipo (Ouvroir de littérature potentielle - Taller de literatura po-
tencial) dedicada a l’animació, format per autors que busquen 
crear obres utilitzant tècniques d’escriptura i creació limitada, 
molt lligat doncs al joc i a l’experimentació. 



JORDINA BIOSCA

Es dedica íntegrament a la narració, dramatització i direcció 
d’espectacles, per a petits i grans, des del 1998.

Ha participat en diversos festivals, cicles de narració,  poesia i 
teatre d’arreu del país i de l’Estat espanyol a part d’actuacions 
continuades en programacions estables per tot Catalunya.

Combina els espectacles íntegrament de text amb les actuaci-
ons amb acompanyament musical tant amb músics de formació 
clàssica com contemporània.

És protagonista de tots els seus espectacles i en fa l’adaptació 
de tots els guions.

Dirigeix des del 2005 el Festival EVA, EN VEU ALTA, estival 
internacional de narració i tradició oral al Penedès, a Pradell de 
la Teixeta (Priorat), Gurb (Osona) i al Monestir de Sant Llorenç 
(Guardiola de Berguedà).

Des del 2014 gestiona el servei de voluntariat cultural lector 
EVA354 per acostar la lectura en veu alta als col·lectius més 
desafavorits i potenciar-ne l’acte.



DIRIGIT A ALUMNES DE 

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

SESSIONS

18 de febrer de 2020

A les 10:00

Durada: 120 minuts

ON

Cinemes del centre de Barcelona (a concretar)

PREU

6€ (dos professors amb entrada gratuïta per cada 25 alumnes)

INSCRIPCIONS

A partir del 25 de juny de 2019.  

Places limitades. Assignació de places per rigorós ordre 

d’inscripció.

INFORMACIÓ I RESERVES

Omple el formulari online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91

INFORMACIÓ PRÀCTICA

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/inscripcions-flic-escola


QUÈ ÉS EL FLIC?

El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació literària 
que convida a les famílies, escoles i professionals a gaudir de la 
literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació 
en els diversos formats culturals. 

El FLIC Festival es celebra a diverses ciutats (Barcelona, Madrid, 
Vic) de forma itinerant i també té un programa per a les escoles, 
un Network FLIC Escoles d’Il·lustració per impulsar i detectar 
nous talents, i una trobada professional.

Com cada any, el FLIC destaca sota el segell FLIC Recomana 
una selecció d’una vuitantena de llibres destacats sobre el tema 
triat per a l’ocasió, que es poden trobar a les diferents activitats 
del festival i a la web del FLIC, organitzats per categories per 
facilitar que les escoles puguin fer-los servir de referència. FLIC 
Recomana és possible gràcies a la col·laboració de 47 editorials 
nacionals i internacionals.

Al setembre podreu consultar la selecció de llibres del 
FLIC10, dedicada als Personatges Singulars: una galeria 
d’individus ficticis fets d’un material que els fa ser, actuar i 
pensar de manera gens estereotipada, lluny de les conven-
cions, diferents, gairebé únics. 

CLIQUEU AQUÍ PER CONSULTAR
LA SELECCIÓ FLIC RECOMANA

http://flicfestival.com/flic-recomana/

http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/


AMB EL SUPORT DE: 

ORGANITZA: 

El FLIC Festival està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals, 
una associació cultural sense ànim de lucre que es dedica a 
la promoció, difusió i creació de la literatura infantil i juvenil. El 
FLIC Festival ha estat reconegut amb el segell EFFE de qualitat 
europea que s’atorga a aquells festivals europeus que oferei-
xen un programa de qualitat amb bona implementació local, 
nacional i internacional.

Fotografia: pp. 2, 5 I 6 ©Tristán Pérez Martín; Gràfic p.7 
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facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICescola #FLIC10   

SEGUEIX-NOS!


