
 

Cursos: 3r i 4t d’ESO 

Fortalesa: COMUNICACIÓ 
Objectiu: Debato i exposo en públic les meves opinions amb 

educació i claredat d'idees 
Pel·lícula: El discurs del Rei 

Mes: Novembre 

 

 

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: The King’s Speech 

Director: Tom Hooper 

Any: 2010 

Durada: 111 minuts  

Producció: UK 

Gènere: Drama històric 

Plataformes on es pot veure:     

 

SINOPSI 

El rei Jordi VI, pare de la reina Isabel II, va heretar el tron britànic l’any 1936 després de la controvertida 
abdicació del seu germà Edward. Però, fins i tot abans de pujar al tron, va ser un home que lluitava 
amb un problema persistent i inquietant: era tartamut. Aquesta va ser una profunda font de 
desesperació per al rei. Malgrat l’amor i els esforços de la seva dona per ajudar-lo, el Rei estava atordit 
per la ràbia i l'ansietat. Però en aquesta pel·lícula, basada en fets reals, el rei finalment troba un aliat 
en Lionel Logue, un logopeda australià que ajuda el Rei a guanyar confiança en si mateix i força de 
voluntat per superar les seves pors i deixar que la seva veu fos escoltada, literal i metafòricament.  
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Si sóc rei, on és el meu poder? Puc formar govern? Puc cobrar un impost, declarar una guerra? No! I, 
tanmateix, sóc la seu de tota autoritat. Per què? Perquè la nació creu que quan parlo, parlo per ells. 
Però no puc parlar.” 

“Deixa que el micro faci la seva feina”. 

“No has de tenir por de les coses que t’espantaven quan tenies 5 anys”. 
 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Com retrata la pel·lícula tartamudesa i els que la pateixen? Sembla realista i creïble? 
Com l’afecta a en Bertie la seva lluita amb la tartamudesa? 

2. Com ajuda la reina en el camí del Rei cap a l’èxit? Creus que la pel·lícula els retrata amb 
exactitud?  

3. A més de la comunicació, què en pots dir de les altres fortaleses que demostren els 
altres personatges de “El discurs del Rei”:  la perseverança, la integritat i la humilitat? 
Per què són importants aquestes fortaleses? 

https://www.primevideo.com/detail/0PM7DR8RYV3KTNB3Q0JMZE6WN6/ref=atv_dl_rdr?tag=just0a7-21
https://www.filmin.es/pelicula/el-discurso-del-rey
https://play.google.com/store/movies/details/El_discurso_del_rey_VOS?gl=ES&hl=en&id=65zkaIrOito
https://rakuten.tv/es/movies/el-discurso-del-rey

