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Josep: qüestionari sobre el film 

 

①  L’arribada a França, comença la història 

1.1 . La pel·lícula comença després de la caiguda de Barcelona el 27 de gener 

de l’any 1939. Veiem tres personatges que sembla que fugen de la 

destrucció. És l’hivern, hi ha neu. Entre ells parlen en català. De fons sentim 

la cançó “A las barricadas”. 

 Durant quins mesos va tenir lloc la caiguda de Catalunya al final de la 

Guerra Civil espanyola? Quan s’acaba oficialment la Guerra Civil? 

 Quan els soldats espanyols arriben a la frontera, què retreuen als 

gendarmes (policia francesa) sobre el paper que França ha tingut a la 

Guerra Civil? 

1.2. La pel·lícula fa un salt a l’actualitat. Ara es veu un noi dins un cotxe amb els 

seus pares, està dibuixant. Van a veure l’avi. Se’l troben sol. El pis està fosc i 

l’ambient fa mala olor.  

 Com és que el noi s’interessa per les històries que li explicarà l’avi? 

 Quina afició tenen en comú? 

1.3. L’avi ens transporta a l’any 1939, just abans de l’inici de la II Guerra Mundial. 

 Quantes persones es calcula que van fugir cap a França? 

 On van anar a parar la majoria dels espanyols quan arribaven al país 

veí? 

 

② Les condicions de vida al camp 

2.1. En Josep dibuixa tot el que veu. 

 Com són les condicions de vida al camp? 

 Al principi, on dorm en Josep? 

 Com els donen el menjar? 

 

2.2. El camp és vigilat pels gendarmes. Uns són francesos i altres són originaris 

dels territoris colonials de França. 
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 Quin tracte reben els espanyols? Hi ha situacions de violència? Poseu-

ne exemples. 

 Per què els francesos tenen aquesta actitud envers els espanyols? 

Tots tenen la mateixa actitud? 

2.3. Per quines causes moren, sobretot, els presoners al camp?  

2.4. En unes escenes es veu una noia que juga amb un estel i passeja un gos. 

 Què li passa al gos? Per què? 

2.5. Amb el temps els refugiats milloren les instal·lacions del camp. També 

organitzen activitats de lleure.  

 En Josep hi participa com els altres? 

2.6. Arriben nous refugiats i, amb ells un conegut d’en Josep. 

 Què li explica sobre l’actitud dels francesos respecte dels espanyols? 

2.7. També arriben representants del govern de Franco, entre ells un sacerdot. 

 Què els proposen? 

 Com respon en Josep? 

 Com justifica la seva resposta? 

2.8. Quan arriba l’època de la verema els porten a treballar a les vinyes. A canvi, 

els donen bon menjar i ampolles de vi.  

 Què els fan els gendarmes? 

 Com acaba la situació? 

2.9. Com mor l’amic català d’en Josep? Què els passarà, més endavant, als dos 

gendarmes?  

 

③ En Serge i en Josep 

3.1. En Josep es fa amic del Serge. 

 Quina relació s’estableix entre ells dos? 

 Com actua en Serge respecte dels espanyols en comparació amb el 

que fan els altres gendarmes? 

3.2. En Josep li explica que la seva parella és a França i que està embarassada.  
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 Què farà el gendarme? 

 A qui troba? 

 Quan en Josep la veu, com reacciona? 

3.3. Els dos protagonistes de la pel·lícula són en Josep i en Serge. 

 Qui dels dos és l’avi del noi? 

 En quin moment de la pel·lícula el net s’adona de qui és realment el 

seu avi en aquesta història? 

 Què farà l’avi quan començarà la II Guerra Mundial? 

 Quin nom de guerra adoptarà? 

3.4. Just en el moment en què els alemanys  envaeixen França, en Josep és 

detingut. En Serge i en Josep es retroben dalt d’un camió amb altres persones 

detingudes. 

 Què li fa en Josep a dalt del camió? 

 Per què ho fa? 

 

④ L’estada a Mèxic 

4.1. En Serge rep una carta d’en Josep des de Mèxic i decideix anar-lo a visitar. 

 Qui ha acollit en Josep a Mèxic? 

 De qui està enamorat en Josep? 

 La casa de quin personatge històric de la revolució russa visiten? 

4.2. Com es diu el llibre que editarà en Josep amb l’ajut dels seus amics 

mexicans? Quin és el contingut d’aquest llibre? 

4.3. Anys després es farà una exposició sobre els dibuixos del Josep Bartolí a 

Nova York. El net d’en Serge la visitarà. 

 Com és que sona l’alarma del museu? 

 De quin dibuix es tracta? Qui n’és l’autor? 

4.4. Com va canviant la imatge que el net té del seu avi a mesura que va 

coneixent la seva història?  

 

⑤ Els refugiats, avui 
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5.1. En el film hi ha un moment en què sona la cançó de “L’emigrant”. Actualment 

el problema de l’emigració és un dels més importants a la nostra societat. Les 

causes dels moviments migratoris són molt diverses i destaquen les provocades 

per raons de tipus econòmic i social.  

Però darrerament, l’esclat de conflictes bèl·lics propers a l’Europa Occidental ha 

provocat el desplaçament forçat de milers de persones que fugen de la guerra: 

parlem dels refugiats. 

Feu un debat entorn d’aquestes qüestions: 

 Quins conflictes actuals coneixeu que provoquin moviments importants de 

persones refugiades? 

 En quines condicions han de marxar del lloc on vivien? 

 Quin tracte reben en els països d’arribada? 

 

⑥  Busqueu una breu informació sobre aquests termes relacionats amb la 
biografia de Josep Bartolí: 

Esquella de la Torratxa    Vichy 

POUM      Dachau 

Lev Trotski      Josep Tarradelllas 

Ramon Mercader     Diego Rivera 

Gestapo      Frida Kahlo 
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