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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: Lion King 

Director: Rob Minkoff, Roger Allers 

Any: 1994 

Durada: 89 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Musical, Familiar, Animació, Aventures 

Música: Elton John, Hans Zimmer 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI 

En Simba, un jove príncep cadell de lleó, viu al costat dels seus pares, els reis Mufasa i Sarabia, i la seva 
millor amiga, la Nala. En Simba és el successor al tron, per la qual cosa el seu oncle Scar tracta 
d'enganyar-lo amb la finalitat de quedar-se amb el poder. Amb ajuda de les hienes, l'Scar trama un 
malvat pla per matar en Mufasa i fer creure a en Simba que ell ho ha fet. Amb la mentalitat d'un nen, 
espantat i amb sentit de culpabilitat, en Simba és fet fugir del regne pensant que ha matat el seu pare. 
Perseguit per tres hienes, que tenien intenció de matar-lo per ordre de l'Scar, fuig a la selva on coneix 
una suricata (Timon) i un facoquer (Pumbaa), que el rescaten i l'adopten i amb qui ràpidament trava 
una forta amistat. Ells li ensenyen la filosofia "Hakuna Matata" (viure sense preocupacions). 
Mentrestant, tothom creu que en Simba ha mort, i és per tant l'Scar qui pren el tron (Wikipèdia). 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 
 “Has d’ocupar el teu lloc en el cicle de la vida. Recorda qui ets. Ets l’únic i vertader rei.” 
“Ser rei significa molt més que sortir-te’n sempre amb la teva” 
“Cap problema t’ha de fer patir” 
“Sempre cal deixar el passat enrera” 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per què en Simba fuig del seu regne? Què creus que hauria d’haver fet? 
2. Per quina raó en Simba canvia d’opinió i torna? 
3. La pel·licula planteja el deure que tenim d’afrontar els nostres problemes en comptes de fugir 

d’ells com fa en Simba. Per què no funciona sempre la idea de "hakuna matata" o "sense 
preocupacions"? Es pot viure la vida sense una mica de preocupació i conflicte? 

4. Tu i jo, com en Simba, també tenim les nostres responsabilitats, de les que no podem fugir. 
Quines son aquestes responsabilitats? 

5. Com creus que se sent en Simba al final? Què ha après? 

 
 

 
 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/the-lion-king/1HqwiEcje6Nj?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkESgS1Zjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://play.google.com/store/movies/details/El_Rey_León?gl=ES&hl=en&id=_kTkU2UvcvE
https://rakuten.tv/es/movies/el-rey-leon

