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SinopSi
Mortimer Folchart (Mo) i la seva filla de 12 anys, Meggie, comparteixen la
seva passió pels llibres. També comparteixen un do: poden fer aparèixer a
la vida real els personatges dels llibres que estan llegint, si els llegeixen en
veu alta. Però hi ha un perill: per cada personatge de fantasia que arriba al
món real, una persona real desapareix al món de fantasia. En una de les
seves visites a una vella llibreria, Mo troba Cor de Tinta, un llibre que ha
estat buscant des que Meggie tenia tres anys, quan la seva mare, Resa, va
desaparèixer en aquest antic món. El pla de Mo de fer servir el llibre per
trobar i rescatar a Resa es veu en perill quan Capricorn, el dolent de la
història, segresta Meggie i li exigeix que doni vida a altres malvats
personatges de ficció.
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ACTIVITAT 1. SINOPSI
(Sinopsi: argument, resum, exposició, de què tracta la pel·lícula, …)

Després de la projecció, completa la sinopsi amb les
paraules o frases que falten i que trobaràs en aquest
requadre:
Capricorn, reals, els personatges cobren vida, Meggie, segresta, Mo,
dins, d’aliats, ha de desaparèixer, imaginaris, veus, Resa, Elinor, Cor
de tinta.
Mortimer (............................)
i la seva filla ............................
de 12 anys tenen un talent
únic: quan llegeixen llibres en
veu
alta
.......................................................
............................. . Però aquest
talent va acompanyat d'un
perill: per cada personatge
d'un llibre que porten a la
vida, una persona real
....................................................................... entre les pàgines del llibre.
Un dia, durant una visita a
una llibreria de llibres de
segona mà, Mo escolta
............................ que surten
d'alguns dels llibres. Una
d'aquestes veus l’inquieta i
quan troba d’on prové, un
calfred li recorre el cos: surt
de
.................................................. ,
un llibre amb il·lustracions
de castells medievals i d'estranyes criatures. Un llibre que ha estat
buscant des que Meggie tenia tres anys i, ............................ , la seva mare,
va desaparèixer ............................ d'aquest estrany llibre mentre Mo li
llegia en veu alta.



3

Cor de tinta
Aquest dia, ves per on!, es troben amb un enviat del malvat
............................ , un tal Dit de Pols, que coneix Mo com a "llengua
màgica". Després de parlar i enfrontar-se amb ell, Mo i Meggie,
emprenen un viatge per amagar-se de Capricorn, que busca el llibre
Cor de tinta, que ara ja té Mortimer, i on Capricorn era un dels
personatges. Mo fuig amb la seva filla a casa de la tia ............................ ,
una parenta llunyana, solitària, molt rica i que té una increïble
biblioteca.
Mo elabora un pla: utilitzar el llibre per rescatar del seu interior a
Resa. Per aconseguir-ho s'haurà d'enfrontar amb Capricorn, el malvat
dolent de Cor de tinta. Però, Capricorn ............................ Meggie i li
exigeix a Mo que faci que cobrin vida altres personatges malvats de la
literatura. Mo decideix rescatar la seva filla i enviar els personatges de
la ficció de nou al lloc on pertanyen. Per aconseguir-ho, organitza un
grup ............................ , tant ............................ , com ............................ , per
recuperar la seva filla, Meggie, i la seva dona, Resa.
Ho aconsegueix?
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ACTIVITAT 2. FITXA DE SEGUIMENT DEL FILM
(comprensió, expressió)

Llegeix aquestes preguntes abans de la projecció i
contesta-les després d’haver vist la pel·lícula.
1.
Quin altre nom es diu a
l’inici de la pel·lícula que
reben els conta contes?
2.
Quin és el primer llibre
que llegeix en Mortimer a la
Meggie, al bressol, davant la
Resa, la seva dona?
3.
Quin sobrenom reben a
la pel·lícula els rondallaires
que tenen el poder de fer
sortir els personatges dels llibres?
4. Què et suggereix el títol: Cor de tinta?
5. Quants anys pot tenir la Meggie quan viatja amb el seu pare i ja s’ha
fet gran? Com ho pots saber?
6. De què treballa el pare de la Meggi?
7. Què fa un enquadernador?
8. Com es diu el personatge que es presenta a la Meggie a la plaça on
hi ha la llibreria?
9. Quin sobrenom dóna aquest personatge a en Mo?
10. Dit de Pols demana a en Mo que l’enviï a casa. Què vol dir amb
això?
11. “Que no se t’acudeixi
fer-me perdre el temps”
On llegeix en Mo aquesta
frase?
12. Completa aquesta frase
que li diu la Meggie al seu
pare:
“No
sé
quina
.................................
hi ha
entre el llibre que busques i
la ................................. ”.
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13.
Quin llibre dóna l’Elinor, la tieta-àvia, a la Meggie quan
la sorprèn dins la seva biblioteca?
14.
Com es diu l’autor que fa d’escriptor del llibre a la pel·lícula Cor
de tinta?
15.
Quan els enviats de Capricorn calen foc a la biblioteca de
l’Elinor, quin llibre rescata Dit de Pols per donar-li a la Meggie?
16.
En Mo, la Meggie i l’Elinor són empresonats en un estable on
hi ha monstres. D’on han sortit els monstres?
17. Quan són portats davant en Capricorn, el lector Darius llegeix la
història de “Rapunzel”. Saps quina nina va popularitzar els seus
cabells?
18.
Mo és obligat a llegir “un llibre carregat de riqueses”, segons el
que diu en Capricorn. Quin llibre és aquest?
19. Quan en Mo llegeix el llibre Alí Babà i els quaranta lladres, cauen
monedes d’or i un noi que es diu Kasimm. Pregunta qui era, si no ho
saps.
20. Capricorn no vol tornar al món de la novel·la. Hi ha una cosa del
seu món actual que li encanta. Què és?
21. Per què els personatges que ha fet sortir dels llibres el lector
Darius tenen defectes?
22. Quin llibre dóna en Dit de Pols a en Mo per poder fugir i trobar
l’autor de Cor de tinta, perquè els doni un altre llibre?
23. Per què en Dit de Pols vol tornar a entrar al llibre de Cor de
tinta?
24. La Meggie descobreix llegint El Mag d’Oz que també ella té el do
de fer sortir personatges dels contes. Quin personatge fa sortir?
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ACTIVITAT 3. EXPRESSIÓ ESCRITA
(activitats de reforç)

A. Fes una descripció física d’algun d’aquests
personatges. Pots fer servir els verbs: és, té, porta,
sembla, ... Escriu unes quatre línies.

Per exemple: És una dona jove, és ... . Té la cara ....

B. Inventa un diàleg entre els personatges d’alguna
d’aquestes imatges. Escriu unes sis línies.

Fenoglio ha vist Dit de Pols
que fa jocs malabars amb foc.

Elinor explica a Meggie que en
els llibres hi ha tot el món.

Per exemple:
- Mo: El vol conèixer?
- Fenoglio: És clar que sí, gairebé sóc el seu pare.
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ACTIVITAT 4 – DIGUES LA TEVA
(activitats d’ampliació: textos expositius)

A. Al final de la sinopsi (a l’activitat 1, pàgina 4), hi ha
una pregunta: “Ho aconsegueix”? Et proposem que
facis una exposició escrita donant resposta a aquesta
pregunta.
Pots posar-te d’acord amb altres companys o companyes, fer un escrit
conjunt de no més de deu línies, i després exposar-lo a la classe. Et pot
ajudar tornar a rellegir la sinopsi (pàgines 3 i 4).

B. Fes davant la classe una exposició argumentada
sobre les influències del cine en el jovent en les
seves formes d’expressar-se, de vestir, d’imitació
d’estils...
Pots fer-ho de forma individual o en grup (ajuda’t del model de
consulta dels enllaços de la biblioteca virtual -pàgines 9 i 10-).
Estableix relacions entre dos termes i fes una cerca a la xarxa, per
exemple: moda i crepuscle; moda + crepuscle; estil “Harry Potter”;
crepuscle i moda gòtica ... etc.
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Si prems sobre els següents
enllaços, podràs saber més
coses sobre les novel·les i les
pel·lícules de fantasia i
d’aventures de les quals es parla a Cor de tinta, i de les
influències mútues entre la novel·la i el cinema.
Cor de Tinta és el títol d’un llibre i
alhora de la pel·lícula que aniràs a veure
al cinema. El llibre el va escriure
Cornelia Funke i el va publicar l’any
2004. Per conèixer més sobre aquesta
autora de literatura infantil i juvenil pots
enllaçar a:


http://www.corneliafunkefans.com/es

 La pel·lícula la va dirigir Iain
Softley i es va estrenar l’any 2009. Pots
trobar informació sobre la pel·lícula en:

http://www.elseptimoarte.net/peliculas/inkheart-1111.html

 També pots trobar imatges de
Cor de Tinta en:

http://www.google.es/images?hl=es&q=corazon%20de%20tinta&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1050&bih=645
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 La Caputxeta Vermella és una narració oral del segle XIV que
van reescriure amb diferents acabaments en Charles Perrault, al
segle XVII, i els germans Grimm al segle XIX.
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Caputxeta_Vermella

 El Mag d'Oz de Lyman Frank Baum
http://www.google.es/images?hl=es&q=el+mag+d'oz&um=1&ie=UTF8&source=u
niv&ei=OeWQTK7EMI_Y4gaox9DoDg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resn
um=9&ved=0CFAQsAQwCA&biw=1050&bih=645

Quan els servidors porten la Meggie davant de Capricorn hi ha molts
elements que la Meggie ha fet sortir, mentre llegia, de llibres famosos
de la literatura infantil i juvenil.
 Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain:
http://www.google.es/images?hl=es&q=the%20adventures%20of%20huckleberry%20fi
nn%20pdf&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1050&bih=645

 Conte de Nadal de Charles Dickens, Ebenezer_Scrooge
(protagonista de la narració):
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Scrooge

 La Ventafocs, en la versió de Charles Perrault:
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Ventafocs#Ballet

 Hansel i Gretel (la caseta de xocolata) dels germans Grimm:
http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/hansel_y_gretel
 Excàlibur, pel·lícula de cavalleria, dirigida per John Boorman:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A0libur
 Over the rainbow.
Si vols sentir una de les melodies més populars d’aquesta
pel·lícula, aquí es pot enllaçar amb l’àudio de la cançó.
http://www.goear.com/listen/02b275e/somewhere-over-the-rainbow-israel-kamakawiwoole
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ORGANITZA

INFORMACIÓ I RESERVA
cinemaperaestudiants@cinemacultural.es
Telf. 935403698 / 660070129. Fax.935555070
AMB EL SUPORT DE
Ajuntament de Mataró (Educació)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Educació)
Ajuntament de Terrassa (Educació)
COL.LABOREN
Centres de Recursos Pedagògics
Maresme I, Maresme III i Ciutat de Badalona
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