P EL·L ÍC U LA R ECOMANADA

Cursos:
Fortalesa:
Pel·lícula:
Mes:

5è i 6è de Primària
OPTIMISME
COOL RUNNINGS (Escollits per al triomf)
Gener

SOBRE LA PEL·LÍCULA
Títol: Cool Runnings
Director: Jon Turteltaub
Any: 1993
Durada: 98 minuts
Producció: americana
Gènere: Comèdia
Música: Hans Zimmer
Plataformes on es pot veure:

SINOPSI:
Irving Blitzer és un medallista de bobsleigh nord-americà en els Jocs Olímpics d'Hivern 1968, que va
acabar novament primer en dos esdeveniments el 1972 però que va ser desqualificat per fer trampa i
es va retirar a la Jamaica on viu de les apostes.
Blitzer és contactat pel velocista Derice Bannock (Leon Robinson) que no va poder classificar-se pels
Jocs Olímpics d'estiu de 1988 i el seu millor amic el corredor Sanka Coffie (Doug E. Doug), per utilitzar
la seva experiència prèvia com a entrenador i formar el primer equip jamaicà de trineu per competir
en els Jocs Olímpics d'Hivern, Blitzer al principi no es mostra molt convençut, però al capdavall accepta
i junts busquen els dos integrants que faltaven que resulten ser: Junior Bevil, (Rawle D. Lewis) fill d'un
important home de negocis i el rude Yul Brenner (Malik Joba);
Blitzer els entrena per intentar classificar-se a l'Olimpíada, però les coses es compliquen i es posen més
difícils del que esperaven ja que no només els neguen suport de moltes empreses i el seu Comitè
Olímpic sinó que s'han d'enfrontar a les burles, indiferències i oposició del seu propi país així com dels
grans competidors i directius que formen part de l'Olimpíada.
La pel·lícula està inspirada en la participació de Jamaica en les Olimpíades d'hivern de 1988 a Calgary,
succés que va esdevenir un dels fets més aplaudits en la història dels Jocs d'Hivern que fins i tot va
arribar a fer ombra a les grans figures.

FRASES DE LA PEL·LÍCULA
"Feel the Rhythm! Feel the Rhyme! Get on up, it's bobsled time! Cool Runnings!”
“Veig orgull, veig poder!”
PREGUNTES PEL COL·LOQUI
1. Per quina raó Disney va voler portar al cinema una història com aquesta?
2. Quines són les dificultats que es van trobant per arribar als jocs olímpics? Quina és la seva
actitud davant les dificultats?
3. Quin és l’objectiu de l’equip jamaicà? L’objectiu de practicar un esport ha de ser sempre
guanyar?
4. Què ens ha ensenyat aquest equip de bobsleigh per a la vida?

PREGUNTES PEL COL·LOQUI
1. Com canvia Scrooge al llarg de tota la pel·lícula? Quina és la història que ens intenta ensenyar
no només sobre el Nadal, sinó sobre el comportament humà en general?
2. Comés que els temes d'A Christmas Carol son encara rellevants després de més de 200 anys
d'escriure's?
3. Com podem actuar generosament durant les vacances i durant tot l'any?
4. Creieu que la tecnologia 3D millora la pel·lícula o hauria estat tan bona o millor sense aquests
efectes?

