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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: Spider-Man 2 

Director: Sam Raimi 

Any: 2004 

Durada: 127 minuts  

Producció: USA 

Gènere: aventures, acció, superherois  

Música: Danny Elfman  

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

Les coses no li van gaire bé a en Peter Parker. Juntament amb la necessitat constant de rescatar gent, 
la tia May pot perdre la seva casa, els seus estudis estan patint, el seu millor amic Harry  encara està 
enutjat perquè Peter no li dirà el que realment va passar la nit que Spider-Man va matar al seu pare, i 
no pot dir-li a la Mary Jane, la noia que estima, qui és o com se sent realment. Harry presenta a en 
Peter un brillant científic, el doctor Otto Octavius, la dedicació a la seva dona i la seva obra són 
inspiradores. Harry finança els experiments del metge amb energia de fusió, que són tan complexos i 
perillosos que han de ser realitzats amb armes mecàniques com el tentacle, controlades per la 
intel·ligència artificial. Però l'experiment surt tràgicament malament i la dona del metge és 
assassinada. Els quatre braços artificials es fusionen amb la columna vertebral d'Octavio. Devastat per 
la pèrdua i superat pels braços, que es mouen com serps, es converteix en un malvat conegut com Doc 
Ock, robant el que necessita per reprendre els seus experiments. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Necessitem un heroi, un valent que se sacrifiqui per la gent, que sigui un exemple per a tots nosaltres. 
Tothom estima els herois, la gent s'uneix a ells, els anima, crida els seus noms, i anys més tard expliquen 
com es van quedar sota la pluja durant hores només per veure’l un instant. Crec que hi ha un heroi 
dins de tots nosaltres, que ens honora, ens dóna força, ens fa nobles... I finalment ens porta a morir 
amb orgull. Encara que de vegades hem de ser ferms i renunciar a allò que més estimem, fins i tot els 
nostres somnis.” 

 
  

    
 

https://rakuten.tv/es/movies/spider-man-2--2
https://play.google.com/store/movies/details/Spider_Man_2?gl=ES&hl=en&id=qAbjrr_4-xc
https://itunes.apple.com/es/movie/spider-man-2/id751026899?l=en
https://es.hboespana.com/movies/spider-man-2/3b1f95c-00b0b176801?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=590675&awc=17045_1606994122_6b9797d67247933bbd270c0228bb1b11


 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per què en Peter sent que no pot compartir el seu jo real amb ningú? 

2. Per què en Peter Parker volia deixar de ser Spider-Man? Com sabem quan renunciar als nostres 
somnis? 

3. Què és el que fa que en Peter decideixi tornar a ser Spider-Man? 

4. Com demostren els personatges de Spider-Man 2 la generositat, la perseverança i el coratge? Per 
què són importants aquestes fortaleses del caràcter? 
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