
Les altres infàncies
Imatges de la infància  
en els dibuixos animats 

* * * * *

Anna Xartó

Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster.  
Reflexió sobre la pràctica educativa, 2015 (4a Edició)

 



Col·lecció Educació Social, 25

Directors de la col·lecció: Juan Sáez i José García Molina

© Anna Xartó

© D’aquesta edició:

Nau Llibres
Periodista Badía 10.  46010  València
Tel.: 96 360 33 36
Fax: 96 332 55 82
E-mail: nau@naullibres.com
web: www.naullibres.com

Disseny de portada i maquetació:   
Pablo Navarro, Nerina Navarrete i Arts Digitals Nau Llibres

Il·lustració de la coberta:   
Pablo Navarro

ISBN13: 978-84-7642-999-0
Depósito Legal: V-2686-2016

Impressió: Safekat

Queden rigorosament prohibides, sense l’autorització per escrit dels titulars 
del Copyright, sota les sancions establertes per les lleis, la reproducció total 
o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la 
reprografia i el tractament informàtic.



Índex

 
Paraules d’inici... ................................................................................... 9

Paraules prèvies ................................................................................... 13

1. Punts de partida: algunes preguntes per començar ................ 15

2. El pas a la pràctica: de peus a terra ............................................. 19

3. L’ús de la mirada ............................................................................. 23

4. Els dibuixos animats: entre els adults i els infants .................. 27

5. Uns apunts sobre la manera de mirar els dibuixos animats .. 31

6. Imatges de la infància en els dibuixos animats ........................ 35
1. Blancaneus: el risc depèn de moltes coses .............................. 35

La mirada sobre el risc...
2. Pinotxo: quan es fabrica l’objecte ............................................. 39

La mirada sobre la fabricació de l’objecte i la formació del 
subjecte

3. Dumbo: l’aposta pel subjecte .................................................... 42
La mirada sobre la confiança en el subjecte

4. Heidi: l’alegria de ser pobre ....................................................... 46
La mirada sobre la pobresa com a virtut

5. Marco: l’antidestí ........................................................................ 49
La mirada sobre el destí dels infants

6. Pippi Langstrump: la rebel·lia de la infància .......................... 52
La mirada sobre l’abandonament

7. Candy Candy: les institucions i els efectes de la 
minorització de la infància ........................................................ 54
La mirada sobre els infants institucionalitzats

8. Daniel el trapella: l’etiqueta equivocada .................................. 58
La mirada sobre el diagnòstic

9. Bola de drac: els infants també són poderosos ....................... 61
La mirada sobre la capacitat



10. Peter Pan 2, retorn a Mai Més: la ressignificació de les 
infàncies ...................................................................................... 64
Retorn a Mai Més, La mirada sobre la cultura

11. The Simpson: quan la infantilització de l’adult esdevé 
una forma de maltractament .................................................... 67
La mirada sobre el lloc de l’adult

12. Shin Chan: els nens-rei també són maltractats ...................... 71
La mirada sobre les obligacions associades a la relació de 
filiació

7. Un exercici final de conceptualització per al treball amb 
infants a l’Educació Social ................................................................. 75

8. Per deixar la porta oberta a la reflexió ... ................................... 83

Referències bibliogràfiques ............................................................... 87
Llocs web consultats ........................................................................ 90

Altres títols de la col·lecció ................................................................ 93


