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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: Swing Kids 

Director: Thomas Carter 

Any: 1993 

Durada: 122 minuts  

Producció: americana 

Gènere: drama 

Música: James Horner 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

Es tracta d'una pel·lícula que situa la llibertat com a valor indefugible de la vida humana. Alemanya, 
1939. El dictador Hitler encapçala un aparell governamental que pretén agrupar la mentalitat de tots 
els ciutadans cap a la seva ideologia criminal anomenada nacionalsocialisme. 

Però, un grup de joves troba en la música americana el mitjà de proclamar la seva individualitat i 
llibertat davant la idea de Hitler. Es fan dir "Els rebels del Swing" i porten barret fort, paraigües i cabells 
llargs. 

Tanmateix, el que comença com una innocent rebel·lió juvenil s'acaba convertint en una perillosa 
rebel·lia política contra els poders establerts. 

Molt ben interpretada per Robert Sean Leonard (El Club dels Poetes Morts) i Christian Bale (L'imperi 
del sol), la pel·lícula constitueix un entretingut i dramàtic cant a la llibertat individual. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Això vol dir que no saps qui són els teus amics” 

"No podem deixar que ens separin" 

"Si et poses del costat dels nazis, Thomas, aleshores estarem en guerra" 

 “Sé quins són els meus amics. No estic sol” 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Com han arribat els rebels del swing a forjar una amistat tan sòlida? Creus que l’art, la música 

o la dança, els han ajudat a integrar-se i formar part del grup? 

2. Creus que formar part d’un grup d’amics pot ajudar-nos a protegir-nos davant l’adoctrinament 
o la imposició del que fa tothom? En cas afirmatiu, quines condicions s’han de donar? 

3. Què és el que manté unit el grup? Què és el que els separa? 

  

https://play.google.com/store/movies/details/Swing_Kids?gl=US&hl=en&id=n6TedELKS94
https://itunes.apple.com/us/movie/swing-kids/id429570898?ign-mpt=uo%3D4


 

 

4. Com reaccionen davant les agressions i la persecució dels Nazis? 

5. La nostra amistat ha de ser incondicional? Tu continuaries sent amic d’en Thomas malgrat 
s’hagi fet nazi? 
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