
 

Cursos: 3r i 4t d’ESO 

Fortalesa del 
caràcter: 

FORTALESA 

Objectiu: Aguanto amb tenacitat els esforços continuats 
 

Pel·lícula: Cinderella man 

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 de la pel·lícula: Cinderella Man 

Director: Ron Howard 

Any: 2005 

Durada: 144 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Drama 

 

SINOPSI 

La pel·lícula narra la història real de Jim Braddock, un prometedor boxejador que es va veure obligat a 
abandonar la competició després d'una sèrie de derrotes. Durant la Gran Depressió, Jim accepta 
qualsevol petita feina per viure amb la seva dona Mae i els seus fills. No abandona tanmateix 
l'esperança de tornar a pujar un dia sobre el ring. 

Gràcies a una anul·lació d'última hora, Jim és cridat a combatre el segon aspirant mundial, i davant 
l'estupefacció general, guanya al tercer assalt. Malgrat el seu pes inferior al dels seus adversaris i de 
les ferides repetides a les mans, acumula victòries. Portant les esperances i els somnis dels més 
desproveïts es guanya el sobrenom de "Cinderella Man".  
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Necessito creure que quan les coses van malament, jo puc canviar-les” 

“Potser jo no tinc gaire idea sobre boxa, però tan sols recorda qui ets... Tu ets el Bulldog de Bergen, 
l’orgull de New Jersey, tu ets l’esperança de tothom, i l’heroi dels nens, i tu ets el campió del meu cor, 
James J. Braddock”. 

“Crec que vivim en un país que és prou gran com per ajudar financerament un home quan ho necessita. 
Però més endavant, vaig tenir un cop de sort, i vaig tornar als rings. I aleshores vaig pensar que ho 
havia de retornar”. 
 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Després de situar el context històric de la Gran Depressió, es pot considerar la dedicació i 
la força particulars que demostra la família Braddock per mantenir-se junts davant totes 
les dificultats. 

2. De quina manera la pobresa i l’adversitat han perfilat el caràcter d’en Jim Braddock? 
Quines fortaleses ha adquirit? 

3. En quins moments de la pel·lícula es posa de relleu la integritat d’en Jim? (Quan fa tornar 
el salami al carnisser, quan torna els diners a hisenda...). De quina manera aquesta 
honestedat l’ajuda a tirar endavant?  


