
 

Cursos: BATXILLERAT 
Competència: AMISTAT 

Pel·lícula: El color del paradís 

Mes: Octubre 

 

 

P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

 
 
SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol: Rang-i Khoda 

Director: Majid Majidi 

Any: 1999 

Alerta: - 

Durada: 90 minuts  

Producció: Iran 

Gènere: drama  

Música: Alireza Kohandairí 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI: 

Mohammad és un nen cec de vuit anys que està internat en un col·legi especial a Teheran. Espera les 
vacances perquè Hashem, el seu pare vidu el reculli i pugui passar-hi l'estiu amb l'àvia i les seves dues 
germanes. 

Hashem no vol el seu fill, n'està avergonyit. Hashem està més preocupat de si mateix que de 
Mohammad. Obsessionat amb el seu futur -qui tindrà cura d'ell quan sigui vell? - està a punt de tornar 
a casar-se per obtenir seguretat a la seva vellesa, ja que no podrà comptar gaire amb el seu fill. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

"Les teves mans són blanques i suaus" 

"No em preocupa en Mohammad, em preocupes tu" 

“Ningú no em vol” 

"Déu és invisible, és a tot arreu, pots veure'l a través dels extrems dels teus dits" 

 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Quin són els trets característics de la personalitat de Mohammad? 

2. Quins són els trets de la personalitat de Hashem? Quin és el problema de fons que té? Com 
reacciona davant les dificultats de la vida? 

3. Com és l’àvia, quin paper hi juga en la vida de Mohammad? Com és la seva relació amb 
Hashem? I amb en Mohammad? 

4. Es pot establir un paral·lelisme amb el Petit Príncep: "l'essencial és invisible als ulls" 

5. Paper del fuster cec: escolta, confirma els ensenyaments del mestre, ensenya un ofici 

 
 

https://www.qubit.tv/pelicula/el-color-del-paraiso/45153eea-b29c-4be3-9e88-7c3c6d665d68_ElColorDelParaiso/detalle


 

 

6. Fills amb falta d'afectes del pare. Pares absents. 

7. Darrera escena. Mohammad toca Déu? 

 


