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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 de la pel·lícula: The Fox and the Hound 

Director: Ted Berman, Richard Rich 

Any: 1981 

Durada: 83 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació. Musical. Comèdia. Infantil. Familiar. 

Música: Buddy Baker 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI 

La pel·lícula tracta sobre la relació de dos animals, una guineu roja anomenada Tod i un gos anomenat 
Copper, els quals entaulen una forta amistat. En Copper és d'una raça de gos caçador i el seu amo el 
porta de caça durant una temporada per a ensinistrar-lo; així creix com un feroç caçador de guineus i 
oblida el seu amic de la infància. Després de l'entrenament, ja gran, torna i és obligat a ser enemic d'en 
Tod. Però en Tod no ha oblidat el seu amic i malgrat que en Copper el persegueix, acaba defensant-lo 
quan el veu en perill. (WIKIPEDIA) 
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 

“Des de la teva tristesa, la nostra felicitat va créixer. Llavors vaig saber que també et necessito” 

 “Estimat, per sempre és un temps molt i molt llarg, i el temps té la seva manera de canviar les coses” 

“Amos, aquest temperament algun dia et portarà problemes” 
 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Fixa’t en l'amistat de Tod i Copper. Per què els va ser difícil mantenir-se amics? La seva 
amistat de quan eren petits com els va ajudar quan es van fer grans? 

2. Perquè quan Widow Tweed condueix Tod a la reserva animal, ella canta, "des de la 
nostra tristesa, la felicitat creixia", recordant quan ella el va trobar orfe? 

3. Per què és important protegir i ser respectuosos amb el nostre entorn?  

   

https://ca.wikipedia.org/wiki/The_Fox_and_the_Hound
https://rakuten.tv/es/movies/tod-y-toby
https://itunes.apple.com/es/movie/tod-y-toby/id580994135?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/movies/the-fox-and-the-hound/1HBsgp6COqZe?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkE2v4TlkxslWA0&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638

