P EL·L ÍC U LA R ECOMANADA

Cursos:
Fortalesa:
Pel·lícula:
Mes:

5è i 6è de Primària
GENEROSITAT
A CHRISTMAS CAROL
Desembre

SOBRE LA PEL·LÍCULA
Títol: A Christmas Carol
Director: Robert Zemeckis
Any: 2009
Durada: 96 minuts
Producció: americana
Gènere: drama, fantasia, literatura, Nadal
Música: Alan Silvestri
Plataformes on es pot veure:

SINOPSI:
El clàssic de la literatura del segle XIX de Charles Dickens torna a la vida en aquesta adaptació 3D que
segueix fidelment el conte original. Set Nadals després de la mort del seu soci comercial, Jacob Marley,
el prestador de diners miserable Ebenezer Scrooge passa el dia queixant-se de l'alegria festiva de la
ciutat, aterrint el seu recepcionista Bob Cratchit i rebutjant la invitació del seu nebot Fred al sopar de
Nadal. Aquesta nit, Scrooge és visitat pel fantasma de Marley, qui li informa que tres esperits se li
apareixeran per oferir una última oportunitat de canviar la seva vida abans que sigui massa tard.
Scrooge és llavors convocat pels Fantasmes del passat, del present i del futur Nadal, cadascun dels
quals dóna a l'ancià una visió de diferents moments de la seva vida així com visions de la vida del pobre
-però feliç- Cratchit, el seu fill impedit Tiny Tim està malalt però encara està ple de l'alegria de la festa.
(Common Sense Media)

FRASES DE LA PEL·LÍCULA
"Quina raó tens per estar tan amargat? No ets ja prou ric?”
“Durant el Nadal és l'únic moment que sé, al llarg calendari, que els homes i les dones semblen per un
sol moment que obren lliurement els seus cors tancats i pensen en els altres”
“Esperit! Escolta'm! Ja no sóc l'home que era abans!”
“Sóc lleuger com una ploma! Feliç com un infant”

PREGUNTES PEL COL·LOQUI
1. Com canvia Scrooge al llarg de tota la pel·lícula? Quina és la història que ens intenta ensenyar
no només sobre el Nadal, sinó sobre el comportament humà en general?
2. Comés que els temes d'A Christmas Carol son encara rellevants després de més de 200 anys
d'escriure's?
3. Com podem actuar generosament durant les vacances i durant tot l'any?
4. Creieu que la tecnologia 3D millora la pel·lícula o hauria estat tan bona o millor sense aquests
efectes?

