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SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: Aladdin 

Director: Ron Clements, John Musker 
Any: 1992 
Alerta: - 
Durada: 90 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Romàntic, Musical, Familiar, Animació, Aventures, 
Fantàstic 
Música: Alan Menken 
 
 
SINOPSI 
Basada en el famós conte Aladí i la llàntia meravellosa”, la trama se situa en l'exòtic paisatge 
del mític regne àrab d'Agrabah. Aladdin és un enginyós jove que, tot i viure en un estat 
d'extrema pobresa, somia amb casar-se amb la bella filla del sultà, la princesa Yasmin. El destí 
intervé quan l'astut visir del Sultà, Jafar, recluta Aladdin perquè l'ajudi a recuperar una 
làmpada màgica de les profunditats de la Cova de les Meravelles. El jove troba la llum, en la 
qual viu un geni que concedeix tres desitjos a qui ho alliberi. (FILMAFFINITY) 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 

 “El geni té raó. He de dir la veritat a la Jasmine!” 

“Si Jasmine s’assabenta que sóc una rata menyspreable, se’n riurà de mi” 

“He de ser sofisticat, segur de mi mateix” 

“Et demano perdó per haver-te mentit” 

“No puc continuar fingint una cosa que no soc” 

“A vegades em vesteixo com un plebeu. Però realment soc un príncep” 
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PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Si trobessis una làmpada màgica i un geni et concedís tres desitjos... Què li 
demanaries? 

2. Què pensa l’Aladdin de si mateix abans d’esdevenir príncep? En canvi quina 
opinió té la Jasmine de l’Aladdin? 

3. Què pensa de si mateix l’Aladdin quan esdevé príncep? Quina opinió té d’ell 
la Jasmine? 

4. Qui creus que és mes valuós i sincer: l’Aladdin o el príncep Alí? Per què? 

5. Quan és que et comportes com el príncep Ali? 
 

 


