


La teoría de pixar

• Esta teoría diu que totes les pelicules de pixar están totes en el mateix univers en la mateixa línea del 
temps.

• Estes pelicules són: TOY STORIE I // TOY STORIE II// TOY STORIE III//NEMO// RATATOULLI// 
MOSTRUOS S.A //MONSTRUOS UNIVERSITY// BICCHOS//CARS I//CARS II//LOS INCREIBLES i 
BRAVE.



brave
• En esta pelicua la protagonista, Merida, troba en el bosc als ‘’fuegos fatuos’’, els quals són la base de la 

teoría pixar, estos focs són utilitzats per la bruixa de la película la qual converteix a la mare de Merida en oso. 
Aquesta bruixa experimenta sempre en animals.Per ejemple ella té un corb parlant. Gràcies a ella existeixen
tots els animals parlants de les següents películes.

• Esta película se situa en el segle XIV-XV



Los inceribles
• La gran duda de esta película és que com obtenen els poders esta familia, és algo que no està

del tot explicat pero la teoria diu que dels fuegos fatuos. , el origen de tota magia.

• En los increíbles presenciem el ‘’naiximent’’ de la 1ª màquina amb intel:.ligència artificial 
constuída pel malo de la película ,Síndrome..Ell constueix esta màquina la qual al final de la 
película va en conta de tot fins dels humans.Esta màquina està construída amb’’ZERO POINT 
ENERGY’’ esta energía li dona força a totfins a els joguets.



Toy storie 1,2
• 1.- en toy storie 1 podem vore com els joguets tenen vida, la seva fució es entretindre als

humans. En la película podem vore com al final els joguets están un poc enfadats per com els
traten els humans i fan una rebelió contra un de ells, Sid.

• 2.- En esta película els joguets se donen conter de que neseciten apart de la energía(zero point
energy) el amor humà. Quan els humans ja no juguen en eixe joguet ells tenen li agafen algo 
derencor a eixe humà.



Nemo
• En esta película ja presenta uns animals molt evolucionats que fins i tot palen.

• En esta película podem vore la enemistat del animals als humans ja que ells tenen la culpa de la 
contaminació.



ratatouille
• açí també hi han animals molt evolucionats.

• En esta película ix un element molt important per a la teoría que és el chef Skinner,                    
el que està paranoico amb les rates fins que descobreix que les rates cuïnen.                 

• Se comenta que este chef li va dir algo de les rates al seu coneixcut Charlez Muntz

(de up).



Toy storie 3
• En esta película se presenta un conflicte entre màquines i humans en este cas les màquines són

joguets.

• En esta película un dels protagonistas ,el ós, sent un gran odi per els humans per abandonament
i per aixó cuida als de la seva espècie per a que no els pase el mateix.



up
• Se suposa que el protagonista de la película Carl i la seva dona Eli escriu una postal a Andy(toy

storie) per a que se desfera de tots els seus joguets perquè savien el que anava a pasar.

• En esta película veiem com Carl té que abandonar sa casa per culpa de la compañía BNL, la qual
sols a que contaminar.

• També veiem com Charles Muntz té un ejercit de gosos esclavizats.

• Entre esta película i la següent hi ha una guerra iniciada per els animals contra els humans, la 
qual la gunyen els humans gràcies a la ajuda de les màquines.



Cars 1,2
• 1.-Esta película se situa en el moment en el que els humans tenen que abandonar la terra ja que 

esta era inhabitable ,en ixe moment per culpa de la contaminació i per aixó les màquines
(cotches en este cas) viuen en la terra.

• 2.-en esta se presenta una gran crisis de energía, falta petroli. No olvidem que una de les 
energies més important és el amor i com que ja no hi han humans per a donarlos amor sufreixen
esta gran crisis de energía. En esta pel.licula veiem com totes les màquines moren i sols queda 
un petit robot , Wall.e.



Wall-e
• Perque sobreviu wall-e i no les altres màquines? Perquè ell té una cosa que les altres màquines

no tenen i és que ell sent una gran admiració al món dels humans, per ejemple en la seva casa té 
una gran col.lecció d’objectes humans .

• Wall-e amb la ajuda de una robot del qual se enamora,consegueix dur la única planta viva a la 
terra per conseguir que hi torne a haver vida.

• Al final de la película veiem com eixa planta se converteix en un gra arbre el quel es diu que és
el arbre on viuen els protagonistas de la següent pelicula.



bichos
• El arbre del final de Wall-e es diu que és el de bichos.

• En esta película veiem com quan Flik vol anar fora de la colonia a investigar se li avisa de que 
poden haver serps , pardals o altres bichos més grans pero en ningún momento humans ja qui no 
hi havien tants en el planeta, sols un pocs als qual no els tenin por.



Monstruos university
• Hi han dos teories d’on venen els monstres si són humans evolucionats per la contaminació o 

animals molt evolucionats.

• En esta pelicula veiem una societat mol avançada, com la que tenim ara els humans.



Monstruos S.A
• Esta és la última de totes les películes.

• En esta veiem com Mike i Sully son empleats de la empresa monstruos s.a esta empresa el que 
fa és recol.lectar energía, ells creuen que la major energía ix dels crits dels xiquets i per aixó
són esfereïdors. Com ho fan? Se creu que viatjen. Peró van a través de les portes de les 
habitacions que són portals del temps, per tant ,ala falta de humans ,falta amor.( la font més
important per a les màquines), hi ha altra crisi d’energía i tenen que recorrer als humans per 
aconseguir més energía fins que s’adonen de que el que els dona més energía és la risa.

• No olvidem a Boo que sent un gran amor per sully i que a la vegada es la mala de brave la qual a 
coneixcut el futur, i el món dels monstres. I se ha pasat la vida enamorada de Sully intentant
averiguar com arribar al futur al món de sully per que el trova a faltar fins que ho consegueix. 
Gràcies a los fuegos fatuos ella pot viatjar on vol, en este cas al món on viu Sully.
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