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SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: BILLY ELLIOT 

Director: Stephen Daldry 

Any: 2000 

Alerta: - 

Durada: 111 minuts  

Producció: UK 

Gènere: Drama, comèdia 

Música: Stephen Warbeck  

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI: 

L’any 1984, durant una vaga de miners al comtat de Durham, se succeeixen els enfrontaments entre 
piquets i policia. Entre els miners més exaltats estan Tony i el seu pare. Aquest s'ha obstinat que 
Billy, el seu fill petit, rebi classes de boxa. Però, tot i que el noi té un bon joc de cames, no està dotat 
per la lluita. Un dia, al gimnàs, Billy observa la classe de ballet de la senyora Wilkinson, una dona de 
caràcter sever que l'anima a participar. A partir d'aquest moment, Billy es dedicarà apassionadament 
a la dansa. (FILMAFFINITY) 
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“– Què sents quan estàs ballant? 
  – No sé... Em sento molt bé. Al principi estic agarrotat però quan començo a moure’m,  
m’oblido de tot i... tot desapareix. Tot desapareix. I sento un canvi en el meu cos. Com si tingués 
foc dintre. I em veig... volant... com un ocell. Sento com electricitat. Sí, com l'electricitat”. 
 

“  – Et semblarà estrany, Billy, però fa un temps que estic pensant en la Royal Ballet School... 
– No és ja una mica massa gran per això... 
– No, no per mi... per tu! Jo soc la maleïda professora”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Sembla que en Billy ja té un destí escrit, que ve determinat per la seva família, la 
seva condició social, el seu sexe... Però en Billy escapa del seu propi destí i esdevé 
ballarí. Creus que tu també estàs condicionat per la teva família, pel teu estatus 
social, etc.? Com aconsegueix escapar en Billy del seu propi destí?  

2. Quin paper juga la professora de dansa en el progrés d’en Billy? 

3. Per quina raó creus que la pel·lícula posa en paral·lel la lluita col·lectiva dels miners i 
la lluita individual d’en Billy perseguint el seu somni? 

 
 

 

 

https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.14b4311c-f28f-00fa-2fd2-08939a358edd?ie=UTF8&linkCode=xm2&tag=just0a7-21
https://www.netflix.com/title/60003378
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4. Quines barreres ha de superar en Billy per aconseguir allò que desitja? Ho hauria 
pogut fer sense renúncia i sacrifici? 

5. En Billy descobreix a través de la dansa el seu projecte personal. Què canvia a la seva 
vida a través d’aquest descobriment? Com canvia l’organització del seu propi temps? 


