
           

 

                         Cinefòrum: “Binta y la gra n idea” 

 

Fitxa tècnica:  

Direcció: Javier Fesser  

Guió: Javier Fesser 

Producció: Luis Manso 

Duració: 30 minuts 

País: Senegal i Espanya 

Any de producció: 2007 

Repartiment: Zeynabou Diallo, Agnile Sambou i Aminata Sano  

Sinopsi: El curtmetratge ens introdueix en la història de la Binta, una nena de set anys 
que viu a la regió de Casamance, al sud del Senegal. A partir de la seva veu en off 
coneixem el mode de vida a la regió i en especial la situació de l’educació, sobretot en 
el cas de les nenes i dones. Una sorprenent idea del seu pare, un pescador 
compromès amb el progrés de la humanitat, contribuirà a qüestionar alguns aspectes 
de la noció del desenvolupament occidental. 

 

Indicacions pedagògiques:  

Edat recomanada: a partir de 9 anys 

Indicat per treballar després del taller: L’Àfrica en imatges o La riquesa de l’Àfrica 

Objectius pedagògics: 

- Comprendre la importància que tothom pugui accedir al sistema educatiu, 
sense cap tipus de discriminació (l’educació és un dels drets humans). 

- Descobrir quina relació hi ha entre les taxes d’analfabetisme i pobresa i els rols 
de gènere. 

- Reflexionar sobre la noció de desenvolupament.  
- Valorar la creativitat i la solidaritat com a valors socials. 

Claus de treball per al professorat: 

- La població de la zona de Casamance, on es va rodar el film, ha patit les 
conseqüències de les disputes entre el govern i els rebels, cosa que ha 
comportat l’abandonament de centenars de poblats i el tancament de centres 
de salut i escoles. 



           

 
- El govern senegalès s’ha implicat en la millora de la qualitat de l’ensenyament i 

en el compliment dels objectius adoptats al Fòrum Mundial d’Educació de  
 
Dakar. La implementació de canvis legislatius per part de governs i institucions 
tenen com a idea central augmentar les taxes de matriculació escolar i 
transformar el paper de la dona a la societat. 

- “Binta y la gran idea” forma part d’un projecte d’UNICEF on s’aborden les 
principals problemàtiques que afecten la infància de manera global des de 
diferents visions aportades pels directors dels cinc curtmetratges que integren 
la pel·lícula “En el mundo a cada rato”. 

- El terme “tubab” és com es denomina els occidentals al Senegal. “Tubab” és 
una paraula que prové del wòlof i que significa literalment “blanc”. Aplicat als 
occidentals, és un concepte polisèmic, alguns significats del qual són: “Qui 
paga el doble”, “qui balla com un robot”, “qui guarda menjar en un armari 
fred”... 

Preguntes per al debat i la reflexió: 

- Quines diferències i semblances trobem entre la vostra visió de l’Àfrica i el 
Senegal i la que surt a la pel·lícula? 

- Per què les nenes tenen menys accés a l’educació? Quines conseqüències pot 
tenir aquest fet per al seu futur? Què passa al vostre país? Quan va ser 
gratuïta l’educació? Els nens i les nenes hi accedeixen de manera igual? 

- Quines sensacions ens transmet la determinació del pare de la Binta amb la 
seva gran idea? Quines coses positives podria aprendre un infant “tubab” en el 
lloc on es desenvolupa la història? 

- Quins elements penseu que hauria de tenir en compte el concepte de 
desenvolupament d’un territori? Compareu la idea de desenvolupament 
occidental i la del desenvolupament que es proposa al film. Teniu idea de 
propostes de desenvolupament alternatiu? I propostes provinents de països del 
sud? 

- Hauríem de fixar-nos en la importància de la creativitat mitjançant la nostra 
imaginació i l’aprofitament dels recursos que tenim per treure el màxim 
rendiment de nosaltres mateixos i saber adaptar-nos al context social?  

 


