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P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: Happy feet 

Director: George Miller 

Any: 2006 

Durada: 108 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Comèdia, Familiar, Aventures, Musical 

Música: John Powell 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI 

A la gran nació dels pingüins emperadors, en el més profund de l'Antàrtida, no ets ningú si no saps 
cantar, cosa que representa un gran desavantatge per en Mumble, que és el pitjor cantant del món. Ha 
nascut ballant el seu propi estil: el claqué. Encara que la mare d'en Mumble, la Norma Jean, creu que 
aquest petit hàbit és fantàstic, el seu pare, en Memphis, diu que “no és propi de pingüins”. A més, tot 
dos saben que sense una ‘cançó del cor’, en Mumble no trobarà mai el seu veritable amor, del qual és 
la Gloria. 

En Mumble és massa diferent, especialment per en Noah el Vell, el sever líder de la Terra dels 
Emperador, que finalment el treu de la comunitat. Lluny de la seva llar per primer cop, en Mumble es 
reuneix amb un nombrós grup de pingüins totalment diferents anomenats "Pingüins d'Adèlia", uns 
pingüins llatins, que s'aficionen immediatament als seus balls i l'inviten a formar part del seu grup. En 
Mumble emprèn així un viatge a través d'amplis paisatges i després d'algunes trobades èpiques, 
demostra l'important que és ser fidel a un mateix.. (WIKIPEDIA) 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

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

“Cadascú ha de trobar la seva pròpia cançó. És la veu que sentim dins. I és el que som de veritat” 

“De veritat creus que ho faig bé?” 

“Jo no faria això davant de tots. No és propi d’un pingüí” 

 
  

 
 

 

  
 

 

 

https://www.netflix.com/title/70043941
https://itunes.apple.com/es/movie/happy-feet/id518956355?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://es.hboespana.com/movies/happy-feet-rompiendo-el-hielo/3b1f95c-00a5efa121d?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=400165&awc=17045_1610210057_da8a581988e17b399c1a15b0037afd41
https://rakuten.tv/es/movies/happy-feet-rompiendo-el-hielo


 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Quin talent tenia en Mumble? Quins són els teus talents? 

2. Qué passa quan en Mumble descobreix i entrena el seu talent? Què et passarà a tu si 
t’entrenes i fas créixer els teus talents? 

3. Hi ha personatges que amb els seus comentaries no ajuden en Mumble a desenvolupar 
el seu talent. En recordes algun? 

4. En canvi hi ha comentaris que l’ajuden. En recordes algun? 


