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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: Wide Awake 

Director: M. Night Shyamalan  

Any: 1998 

Durada: 91 minuts  

Producció: americana 

Gènere: drama 

Música: Edmund Choi 

Enllaç on es pot descarregar. 

 

SINOPSI: 

En Joshua és un noi de 10 anys a qui li toca madurar de pressa. Recentment ha mort el seu avi, catòlic 
fervorós, a qui estava molt unit. La seva absència el porta a plantejar-se molt seriosament, en aquest 
curs, una missió especial, cercar Déu. 

Curiós film, estructurat en tres actes -cerca, preguntes i respostes sobre Déu- que combina punts de 
comèdia, que li ocorren a en Joshua en una escola de monges, amb els interrogants inquietants que es 
fa: per què els éssers estimats moren?, per què hi ha malaltia i sofriment?, per què els amics ho passen 
malament?, per què sembla que Déu no escolta? 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

"Una cosa que he après és que la gent que estimo no viu per sempre" 

"És com si estigués adormit abans i finalment em vaig despertar. Saps què? Ara estic despert" 

 “Joshua, per què sents la necessitat de fer aquestes coses?” 

“Aquests són els nens de la meva classe. Els nens en uniformes no somriuen gaire” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per què en Joshua i en Dave són tan amics? Què tenen en comú i què els diferencia? 

2. Per què les preguntes sobre Déu i la religió son tan importants per en Joshua? 

3. Com tracta la germana Terry els seus alumnes? 

4. L’avi és molt important per en Joshua. Els teus avis també són importants per a tu? 
Com els hi expresses l’afecte que els hi tens? 

http://decine21.com/biografias/m-night-shyamalan-10679
https://drive.google.com/drive/folders/1u3mO9OpEPEybDFKJtW5mwg53rqPpzk7a?usp=sharing
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