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FITXA TÈCNICA 
 

Títol original: La famille Bélier  

Any: 2014 

Durada: 105 minuts 

País:  França 

Director: Eric Lartigau 

Guió: Victoria Bedos, Thomas Bidegain, Eric Lartigau 

Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine 

Fotografia: Romain Winding 

Repartiment: Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, Luca Gelberg, Roxane Duran, Eric 
Elmosnino, Ilian Bergala, Clémence Lassalas, Bruno Gomila, Mar Sodupe  

Productora: Jerico / Mars Films / France 2 Cinéma 

Gènere: Drama | Família. Cinema independent USA. Comèdia dramàtica  

Premis destacats: 

2015: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor comedia 
2014: Premios César: Mejor actriz revelación (Emera). 6 nominaciones 

 
Crítiques:  
 
Una aposta gairebé suïcida que 
Lartigau soluciona amb 
senzillesa, simpatia, naturalitat, 
emoció, humor i humanisme, 
ajudat per una magnífics 
intèrprets. Javier Ocaña, Diario 
El País 
 
Una comèdia dramàtica, en 
ocasions crua, però en altres 
moments commovedora i 
profunda. Boyd Van Hoeij, Teh 
Hollywood Reporter 
 
Uneix la vessant artística amb la 
comercial, té personatges que es 
fan estimar , molt humor i molta 
emotivitat. Pablo O. Scholz, 
Diario Clarín 
 
La família Belier barreja l’exacte mesura de comèdia i de drama per explicar una història 
entrenyable. Mabel Salinas, Cine Premiere 
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EL DIRECTOR 

 
Eric Lartigau va néixer a París el juny de 1964. 
Va tenir moltes feines abans de ser ajudant de 
directors com Édouard Molinaro, Diane Kurys i 
Emir Kusturica. Va treballar com a realitzador 
d’anuncis de publicitat, va dirigir algun 
programa de televisó i va producir i realitzar 
algunes sèries. 
Les seves dues primeres pel·lícules (Mais qui a 

tué Pamela Rose? 2003 i Un ticket pour 

l'espace 2006) van ser coescrites i 
interpretades per Kad Merad, Oliver Baroux. Ell 
també apareix com a actor a les dues 
pel·lícules. 
El 2006 va dirigir Prête-moi ta main, que va 
tenir un gran èxit comercial i de crítica. 
El 2010 va dirigir el thriller psicològic L'homme 
qui voulait vivre sa vie i el 2014 va estrenar La família Bélier. 
 
Entevistes al director: 
https://www.youtube.com/watch?v=3WiIx6-l9Xw 
http://www.cinemaldito.com/entrevista-al-eric-lartigau-director-de-la-familia-belier/ 
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

EL CARTELL DE LA PEL·LÍCULA 
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1 LA PRIMERA IMPRESSIÓ 

Veient els cartells de la pel·lícula de quin gènere et sembla que és? Justifica 
la teva elecció. 

□ Un documental □ Una sèrie de televió 

□ Una pel·lícula policíaca □ Una comèdia 

□ Un reportatge □ Un drama 

□ Una pel·licula de terror □ Una pel·lícula de ciència ficció 
 
 

2 DESCOBRIR LA PEL·LÍCULA A PARTIR DEL CARTELL 

– Describiu els quatre personatges que apareixen al cartell: la roba, 
l’actitud, l’expressió de les seves cares... 

– Quina relació creieu que tenen els personatge? 

– Comenteu els colors del cartell. Més enllà dels personatges, què us 
suggereix el color del cartell? Quin estat d’ànim et transmet el cartell?  

– Els personatges et semblen simpàtics? Per què? 

– Comenteu la diferència entre els dos cartells. 
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EL TRÀILER 

a) Llegeix les frases. 

b) Mira el tràiler dues o tres vegades. 
https://www.youtube.com/watch?v=y36W7P1FxJI 

c) Ordena les frases com apareixen en el tràiler 
 

 Frases del tràiler (desordenades) 

1 – Deja de tocar el claxon papa, pareces un retrasado! 
(gestos del padre) 

– También me alegra verte, pero no vamos a compartir nuestra 
felicidad con todos! 

 
– Acabo de enterarme que trabajaré dos años más con un coro de 

piedras. Atacaremos en grande. Porque cuando todo sale mal y 
no hay esperanza...solo nos queda Michel Sardou. 

– ¿Y si hacemos algo más moderno? 
– Michel Sardou es para la música francesa lo mismo que Mozart para 

la música clásica: intemporal. 

3 – La micosis de tu madre se esparció. ¿Tu papá se puso la crema que 
le prescribí?  

– Me arde la vagina, tengo hongos por todos lados,¿y esto no te 
molesta? 

– Ya verás lo que hago contigo y esos hongos! 
– Alto, alto! 

9 – ¿Sabes lo que significa? Eres mi mejor amiga y tienes un don. 
– No iré. 
– Por qué? 
– Hago lo que qieuro, ¿no?. Es mi vida 
– ¿Estás segura? 

10 – (lenguaje de signos) Puedes cantarme tu canción? 
– ¿Ahora? 
– (Paula canta) Mes chers parents, je pars … 

 
– Je vais prendre deux tomes. Mais, qu’est-ce qu’elle a la dame? 
– Ça s’appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. 
– Amusant. 

7 – T’arrêtes un peu avec ton Parigot? (Paula chante La java de 
Broadway) 

– Regarde ça, on dirait Bella dans Twilight! 
– Oh, ça va! (Paula chante) 

 – Tienes un don. ¿No te gustaría aprender canto en París? 
– La escuela está en París. 

(Lenguaje de signos) 

– Si la eligen, estarà sola en París 
– Esto no es lo que te asusta. Te da miedo que nos deje solos. 
– ¿Como vamos a organizarnos con la granja, el mercado? Debemos 

pensar en otra solución. 

4 – Esfuérzate! 
– Cambiaré de família. 
– ¡Basta, mamá! ¡Ya no tengo cuatro años! 

 – Quiero sentir la lujuria, el deseo. ¿Nunca lo han sentido? 



9 Dossier pedagògic · LA FAMILLE BÉLIER d’Éric Lartigau 

 

 

11 – Ser sordo no es un pretexto. ¡Los odio! 
– (Paula canta) No he sido una buena madre. 
– No eres una mala madre, al contrario. Eres la madre con quien todos 

sueñan. 
– (Paula canta 

– Gracias. 
– De nada. 

 

 

d) Fes hipòtesis de la història que explica la pel·lícula a partir del que has vist 
al tràiler. Per què la família de la Paula és especial?  

Qui deu ser Michel Sardou? Quin paper juga a la pel·lícula?  

Els pares de la Paula estan d’acord amb els seus plans de futur? 
 

 

  



10 Dossier pedagògic · LA FAMILLE BÉLIER d’Éric Lartigau 

 

 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

LA HISTÒRIA : PROGRESSIÓ DE LA HISTÒRIA. L’ESQUEMA NARRATIU 

Plantejament 
Nus: elements que alteren l’equilibri, esdeveniments que succeixen, possibles solucions 

 

Desenllaç 

Punt de partida 
de tots els 
elements que 
intervenen a la 
narració 

Quins 
elements 
alteren 
l’equilibri 

Els 
esdeveniments 
que succeeixen 
en el transcurs 
de la història 

Possibles 
solucions per 
resoldre el 
problema 

Situació final 

després de tota 

la història, 

resolució. 

Argument 
 
 
 
 
Tema 
 
 
 
 
Personatges 
 
 
 
 
Narrador 
 
 
 
Temps 
 
 
 
Espai 
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LA HISTÒRIA : L’ORDRE DE LES IMATGES

Descriu i ordena les imatges. Aquests moments són importants en l’evolució de la 
història? En triaries d’altres?

 
 

A 

 

 

 
 

C 

 

 

 
 

E 
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HISTÒRIA : L’ORDRE DE LES IMATGES 

Descriu i ordena les imatges. Aquests moments són importants en l’evolució de la 
història? En triaries d’altres? 

 

 

B 

 

 

 

 

D 

 

 

F 

11 

Descriu i ordena les imatges. Aquests moments són importants en l’evolució de la 



12 Dossier pedagògic · LA FAMILLE BÉLIER d’Éric Lartigau 

 
 

 

 

ELS PERSONATGES  

Identifica i descriu els personatges 
 
 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

F 
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G 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 
 

 

 
 

LA PAULA 
 
La Paula, protagonista de la pel·lícula, té 16 anys. En què s’assembla i en què es diferencia la seva 
vida i la teva? 
 
 
VIDA DE LA PAULA LA MEVA VIDA 
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 PER ANAR MÉS ENLLÀ 

 
A) LES CANÇONS DE MICHEL SARDOU 

 
La discografia de Michel Sardou compta amb 23 àlbums i amb més de 
300 cançons però a la pel·lícula hi apareixen de manera recurrent La 

maladie d’amour i Je vole.  
Podeu escoltar les cançons, llegir la traducció i debatre sobre perquè creieu que s’han 
incorporat aquestes a la pel·lícula. 

 
La maladie d’amour 

 
Elle court, elle court, 
La maladie d’amour, 
Dans le coeur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux gris. 

Elle fait chanter les hommes et s’agrandir le monde. 
Elle fait parfois souffrir tout le long d’une vie. 
Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans 
l’ombre Mais le plus douloureux, c’est quand on en 
guérit. 

Elle court, elle court, 
La maladie d’amour, 
Dans le coeur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
les cheveux blonds, les cheveux gris. 

Elle surprend l’écolière sur le banc d’une classe 
Par le charme innocent d’un professeur 
d’anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu 
qui passe 
Et qui n’oubliera plus ce parfum qui volait. 

Elle court, elle court, 
La maladie d’amour, 
Dans le coeur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds les cheveux gris. 

Elle court, elle court, 
La maladie d’amour, 
Dans le coeur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds les cheveux gris. 

Elle fait chanter les hommes et s’agrandir le monde. 
Elle fait parfois souffrir tout le long d’une vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermedad de amor 

Ella corre, corre,  
La enfermedad de amor,  
En el corazón de los niños  
Sesenta y siete años dix_sept cercano.  
Ella canta, canta,  
El río insolente  
Uniendo en la cama  
Pelo rubio, de pelo gris.  
 
Ella está cantando los hombres y hacer crecer el mundo.  
A veces sufren a lo largo de toda la vida.  
Hace llorar a las mujeres, que lloran en la oscuridad  
Pero el más doloroso es cuando se cura.  
 
Ella corre, corre,  
La enfermedad de amor,  
En el corazón de los niños  
Más cercana siete setenta y siete años.  
Ella canta, canta,  
el río insolente  
Uniendo en la cama  
pelo rubio, de pelo gris.  
 
Sorprende la ecoli?re en el banco de una clase  
El encanto inocente de un profesor de Inglés.  
Ataca por la calle que pasa a lo desconocido  
Y olvidarse de volar sobre el perfume.  
 
Ella corre, corre, 
La enfermedad de amor,  
En el corazón de los niños  
Sesenta y siete años dix_sept cercano.  
Ella canta, canta,  
El río insolente  
Uniendo en la cama  
Pelo rubio, pelo gris.  
 
Ella corre, corre,  
La enfermedad de amor,  
En el corazón de los niños 

Sesenta y siete años dix_sept cercano.  
Ella canta, canta,  
El río insolente  
Uniendo en la cama  
Pelo rubio, pelo gris.  
 
Ella está cantando los hombres y hacer crecer el mundo.  
A veces sufren a lo largo de toda la vida.
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Je vole 

 
Mes chers 
parents je 
pars Je vous 
aime mais je 
pars 
Vous n’aurez plus 
d’enfant, ce soir Je ne 
m’enfuis pas je vole 
Comprenez bien je 
vole 
Sans fumée sans alcool je vole, je vole 

C’est jeudi, il est 5h05, 
j’ai bouclé une petite valise 
et je traverse doucement 
l’appartement endormi j’ouvre la 
porte d’entrée en retenant mon 
souffle et je marche sur la pointe des 
pieds 
comme les soirs où je rentrais 
après minuit pour ne pas qu’ils se 
réveillent 
Hier soir à table 
j’ai bien cru que ma mère se doutait de 
quelque chose Elle m’a demandé si j’étais 
malade, 
pourquoi j’étais si pâle 
j’ai dit que j’étais très bien 
Tout à fait clair je pense qu’elle a fait 

semblant de me croire 
et mon père a souri. 

En passant à côté de la voiture 
j’ai ressenti comme un drôle de coup 
je pensais que ce serait plus dur et plus grisant 
un peu comme une aventure mais  moins  
déchirant Oh, surtout ne pas se 
retourner, s’éloigner un peu plus Il y a la 
gare, 
et après la gare il y a l’Atlantique, et après l’Atlantique 
… 
C’est bizarre cette espèce de cage qui me bloque la 
poitrine 
ça m’empêche 
presque de respirer 
je me demande si 
tout à l’heure 
mes parents se douteront que je suis en 
train de pleurer Oh surtout ne pas se 
retourner, ni les yeux ni la tête, 
ne pas regarder derrière 
seulement voir ce que je me 
suis promis et pourquoi et 
où et comment … 
Il est 7h moins 5 je me suis rendormi 
dans ce train qui s’éloigne un peu plus 
oh surtout ne plus se retourner … jamais! 

Mes chers 
parents je 
pars je vous 
aime mais je 
pars 
vous n’aurez plus 
d’enfant ce soir je ne 
m’enfuis pas je vole 
comprenez bien je 
vole 
sans fumée sans alcool, je vole, je vole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelo 

Vuelo 
Queridos padres, me voy 
Los amo, pero me voy 
No tendrán sus hijos más al anochecer 
No huyo, vuelo 
Comprendan que vuelo 
Sin fumar, sin alcohol 
Vuelo, vuelo  
  
Me miraba atribulada mi madre ayer, ansiosa presintiendo, 
Ella sospechaba, dudaba, escuchó 
Le dije que estoy bien, serena se sintió, no feliz  
  
Y mi padre, indefenso sonrió 
No retornen, distanciense más 
Hay una estación tras otra estación hasta el Atlántico 
Queridos padres, me voy 
Los amo, pero me voy 
No tendrán sus hijos más al anochecer 
No huyo, vuelo 
Comprendan que vuelo 
Sin fumar, sin alcohol 
Vuelo, vuelo  
  
Me pregunto en la ruta, 
si mis padres sospechan, 
Mis lágrimas fluyen 
Mis promesas y deseos de avanzar 
Creyendo solo en mi vida 
Todo lo que se promete 
¿Por qué, dónde y cómo? 
En este tren que se aleja a cada instante 
  
Es bizarra esta jaula que bloquea mi pecho, no me deja respirar, no me deja 
cantar  
  
Queridos padres, me voy 
Los amo, pero me voy 
No tendrán sus hijos más al anochecer 
No huyo, vuelo 
Comprendan que vuelo 
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B) LA LLENGUA DE SIGNES 

La llengua de signes és una llengua natural de les persones sordes, gràcies a la qual 
poden establir un canal d'informació bàsica per a la relació amb el seu entorn social. 
Mentre que amb el llenguatge oral la comunicació s'estableix mitjançant un canal 
auditiu, la llengua de signes ho fa per un canal visual i espacial. Té una estructura 
gramatical pròpia que es caracteritza pels paràmetres següents: la configuració d'una o 
dues mans, dels seus moviments, de les seues orientacions, de la seva ubicació 
espacial, i dels elements no manuals (moviments labials -que poden ser verbals i orals- 
facials, linguals, d'espatlles, i de cap).  

Encara que les llengües de signes siguen naturals entre les persones amb sordesa, el 
seu origen és tan antic com la llengua oral a la humanitat, i també han sigut utilitzades 
per comunitats d'oients. 

Igual que passa amb el llenguatge oral, no hi ha necessàriament una llengua per cada 
estat, i encara menys una llengua universal, sinó que hi ha diverses llengües signades 
al món localitzades regionalment. Així, hi ha almenys unes cinquanta llengües 
pràcticament inintel·ligibles entre si, i nombrosos dialectes, alguns dels quals 
coexisteixen dins d'una mateixa ciutat. A més a més, existeix un sistema de signes 
internacional (SSI), que es pot considerar com una barreja artificial dels signes de les 
diferents llengües que en formen una de nova estàndard o internacional, equivalent per 
exemple a la llengua oral de l'esperanto, i és utilitzada per signants que no 
comparteixen una llengua de signes comuna, que necessiten comunicar sense la 
intermediació d'un intèrpret. 

En termes lingüístics, la llengua de signes pot ser tan rica i complexa com qualsevol 
altra llengua oral, malgrat la generalitzada concepció equivocada que són «llengües 
artificials». En la lingüística, s'han estudiat diverses llengües de signes i s'ha trobat que 
tenen tots els components lingüístics necessaris per a classificar-les com una llengua 
natural. Les llengües de signes no són simple mímica, i no són tampoc una reproducció 
visual d'alguna versió simplificada de cap llengua oral. Hi tenen una rica i complexa 
gramàtica i, com qualsevol altra llengua, es poden fer servir per a discutir qualsevol 
tema, des del més senzill i concret fins allò abstracte i dens.  

La llengua de signes catalana, coneguda habitualment per la sigla LSC, és la llengua de 
les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d'una llengua natural 
de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones signants com 
a sistema lingüístic de comunicació social i cultural. També és la llengua en què solen 
relacionar-se amb altres persones del seu entorn familiar i social immediat. 

Aquí teniu l’alfabet 
dactilològic de la llengua de 
signes catalana i, a la 
pàgina següent, el de la 
llengüa francesa. 
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A la pàgina web http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/ hi trobareu un apartat 
de divulgació i recursos per a saber-ne més.  
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C) REFERÈNCIES A PEL·LÍCULES I PROGRAMES DE TELEVISIÓ 
 

Es considera que la pel·lícula ve tenir èxit a França per les similituds i 

referències a altres pel·lícules o programes exitosos, per exemple: 

Sobre el tema de la discapacitat Intouchables de Olivier Nakache et Éric Toledano 

Sobre el tema de la coral Les choristes de Christophe Barratier 

Sobre la descoberta del talent Programa de televisió francès «The Voice», 
 

Podeu comparar els personatges de les diferents pel·lícules, si les heu vistes, o 
pensar en altres pel·lícules o programes que considereu que podrien tenir 
alguna vinculació amb La família Belier. 
 
 
 
 
 
 

D) CURIOSITATS DE LA PEL·LÍCULA 

 

� Anne Peichert —més coneguda amb el nom artístic de Louane Emera o 
senzillament Louane— (Hénin-Beaumont, Pas de Calais, 26 de novembre de 1996) 
és una cantant i actriu francesa. Es donà a conèixer el 2013 al programa de 
televisió The Voice, la plus belle voix, però va obtenir la fama el 2014 al cinema 
gràcies al seu primer paper a la pel·lícula La Famille Bélier, que li fa guanyar el 
premi César a la millor esperança femenina de 2015. El seu primer àlbum, 
Chambre 12, sortí el 2 de març de 2015.  

� Llengua de signes  
Karin Viard i François Damiens, que interpreten als pares de la Paula no són sords 
ni coneixien la llengua de signes. En canvi, Luca Gelberg, l’autor que interpreta el 
germà de Paula sí que és sord. La resta van haver de fer cursos intensius i 
comptaven sempre amb el suport i el control dels professors al final de cada 
escena que es gravava. 

� Karine Viard i Francoise Damiense, els pares de Paula, ja havien treballat junts 
interpretant a una parella a la pel·lícula Rien à déclarer. 

  
 
 

 


