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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: UP 

Director: Pete Docter 

Any: 2009 

Durada: 98 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, fantàstica, comèdia, aventures 

 

 

 

SINOPSI 

Carl Fredricksen (Edward Asner) és un home de 78 anys. Quan era un nen, va conèixer i, finalment, 
es va casar amb una nena anomenada Ellie (Elie Docter), que va créixer en una petita ciutat. Ellie 
sempre va somiar explorar les muntanyes, però va morir abans de tenir l'oportunitat. Ara, quan 
amenacen de traslladar a Carl a un asil d'ancians, aquest decideix complir la seva promesa. Per a 
això, es guanya l'amistat d'un noi de 9 anys anomenat Russell (Jordan Nagai). Ambdós, tan oposats 
entre si, corren emocionants aventures en terrenys salvatges, enfrontant-se a vilans inesperats, i a 
totes les criatures aterridores que esperen a la selva (WIKIPEDIA) 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 

“Això sembla avorrit, però penso que les coses aburrides són les que recordo millor” 

“L’aventura està allà fora!” 

“No necessito la teva ajuda, vull que estiguis segur...” 

“Perquè no sento cap sorpresa?” 

“Me’n vaig a ajudar en Kevin, encara que no ho vulguis” 
  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Up_(pel%C2%B7l%C3%ADcula_del_2009)
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P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

 

1. Fixar-se en la relació central entre Carl i Russell. Què diu la 
pel·lícula sobre les amistats multigeneracionals? Què és el que un jove ensenya a un 
ancià, i viceversa? 

 

2. Quin tipus d'aventures somies tenir? Cal estar lluny per viure una aventura? 

 

3. Com demostren l'empatia i el treball en equip els personatges d’Up? Què passa amb 
la integritat i la gratitud? Per què són importants aquestes fortaleses del caràcter? 

 


