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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: Hero 

Director: Stephen Frears 

Any: 1992 

Durada: 123 minuts  

Producció: americana 

Gènere: comèdia 

Música: George Fenton  

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

Bernie La Plante (Dustin Hoffman) és un gran brivall. És d'aquells 
tipus de persona que, com es diu col·loquialment, no dubtaria de vendre la seva pròpia mare. Una nit 
s'està lamentant de la mala sort que el persegueix a la vida, quan de sobte un avió de passatgers 
s'estavella davant seu. Bernie, commocionat, corre cap al lloc de l'accident amb bones intencions per 
una vegada a la vida. Arriscant-se al màxim, aconsegueix salvar els passatgers. 

Quan veu arribar a les ambulàncies i cotxes de policia, fuig sense ser vist entre la confusió. Apareix en 
escena una ambiciosa reportera anomenada Gale Gayley (Geena Davis) que sent parlar de l'heroi 
desconegut i altruista, i s'entesta a trobar-lo. Però, un altre murri de molta cura, interpretat per Andy 
García, s'ha adonat de la situació i pretén aprofitar-se'n al màxim. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Tots som herois si ens enganxen en el moment adequat”. 
 “La veritat? Noi, quan arribis a la meva edat, t'adonaràs que no hi ha veritat. Només hi ha capes de 
merda. Només pots triar la capa de merda on vols viure”. 
 “John, perdona la vulgaritat però ets un maleït sant” 
 “Tu et creus que jo et vaig salvar la vida... No puc aprofitar-me” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Què és el que busca en John fent-se passar per l’heroi del vol 104? 
2. Creus que en John es qüestiona la seva decisió de fer el paper d’heroi? Què és el que impedeix 

trobar-se a gust en aquest paper? 
3. En John se sent responsable de l’engany i acaba intentant el suïcidi. Com podem afrontar els 

propis errors sense caure en el parany de la desesperació? 
4. Des d’un punt de vista ètic, et sembla adequat la manera com es resol l’engany? 

 
 

 

  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Nyman
https://www.filmin.es/pelicula/heroe-por-accidente
https://rakuten.tv/es/movies/heroe-por-accidente
https://itunes.apple.com/es/movie/heroe-por-accidente/id540381224?ign-mpt=uo%3D4
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