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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: Remember the Titans 

Director: Boaz Yakin 

Any: 2000 

Durada: 113 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Drama 

Música: Trevor Rabin  

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

L’any 1971 amb l'objectiu de trencar la segregació als Estats Units, a l'escola preparatòria TC Williams 
High School d’Alexandria, Virginia contracten un entrenador afroamericà de els Titans, l'equip de futbol 
americà. Boone pren el relleu de l'actual entrenador, nominat al Saló de la Fama de Virgínia. Com a 
mostra de respecte, Boone li ofereix al propi Yoast un lloc d'entrenador assistent però rebutja l'oferta, 
però després la reconsidera per evitar que algun jugador blanc boicotegi l'equip si ell no participa i no 
vol que els estudiants perdin les seves possibilitats de beques escolars, de manera que Yoast canvia 
d'opinió i ocupa el lloc de coordinador defensiu. (Wikipèdia). 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“L'actitud reflecteix el lideratge, capità” 

“Serem perfectes en tots els aspectes del joc. Si perds una passada, corre una milla. Perds una 
assignació de bloqueig, corre una milla. Perds la pilota, i et donaré una cossa al cul John Brown i després 
correràs una milla. Perfecció. Anem a treballar.” 

“Això no és una democràcia, això és una dictadura i jo soc la llei”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Les famílies poden parlar sobre els arguments que Boone i Yoast tenen sobre com motivar 
l'equip. Qui va inspirar els jugadors a fer tot el possible i com ho va fer? 

2. Com han canviat els temps des de 1971? Què segueix sent el mateix? Estem en una societat 
mes igualitària? 

3. Per què hi ha tantes pel·lícules esportives inspiradores? En recordes alguna? 

4. Com demostren els personatges de Titans l'empatia, la integritat i el treball en equip? Per què 
són importants aquestes fortaleses de caràcter? 

    

https://www.disneyplus.com/es-es/movies/remember-the-titans/6itmwJfRJIfd?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEWyPwhjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://itunes.apple.com/es/movie/titanes-hicieron-historia/id464200149?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Titanes_hicieron_historia?gl=ES&hl=en&id=1X48KNFAyuY
https://rakuten.tv/es/movies/titanes-hicieron-historia
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