
 
 

Cursos: 5è i 6è de Primària 
Competència: LIDERATGE 

Pel·lícula: El príncep Caspian 
Mes: Maig 

PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA   
Títol: The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 
Director: Andrew Adamson 
Any: 2008 
Durada: 147 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Màgia i fantasia, aventures. 
Música: Harry Gregson-Williams  
 
SINOPSI: 
En el regne telmarí el rei en funcions, Miraz, oncle de l'hereu al tron Caspian, acaba de tenir 
un descendent. Tot just conèixer la notícia el tutor del príncep corre a advertir-li que fugi 
d'una mort segura a les mans del seu oncle. El proveeix d'un cavall i una banya que ha de 
fer sonar només en cas de gran perill. El perill no es fa esperar i el príncep Caspian, perseguit 
pels telmarins fa sonar la banya. 

En aquell moment els germans Pevensie estan de camí cap a l'internat on estudien a Londres, 
quan un fort vent màgic envaeix l'estació de metro on s’esperaven i els porta al món de 
Nàrnia. Peter, Susan, Edmund i Lucy hauran d'enfrontar-se al cruel Miraz i el seu exèrcit 
acompanyats d'un nou personatge: el príncep Caspian. (Wikipèdia). 

 
FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“Res no passa de la mateixa manera dues vegades”.  

“Màgic o no, quelcom ens ha unit... i junts tenim l'oportunitat de recuperar el que és nostre!” 

“No. El teu primer error va ser pensar que podries dirigir tota aquesta gent”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Si us heu llegit el llibre, es pot valorar si pel·lícula és fidel al llibre, tant en esperit com 

en argument. Què canvia? Per què creus que els cineastes es desvien sovint de la 
història original? Què us agrada més i per què? 

2. Per què creus que Aslan és vist inicialment només per la Lucy. Hi ha matisos religiosos 
o bíblics en la seva creença en ell? Què vol dir quan diu que "res no passa de la 
mateixa manera dues vegades"? 

3. Com es relacionen Caspian i en Peter amb els deures de lideratge? Tenen èxit? Si no, 
com resolen el problema? 

4. Com esdevé el Príncep Caspian un líder? Ho hauria aconseguit sense comptar amb 
l’ajuda dels altres? 


