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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: The Village 

Director: M. Night Shyamalan 

Any: 2004 

Durada: 108 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Suspens 

Música: James Newton Howard 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI: 

Pel·lícula ambientada al segle XIX. Un poblet aïllat, 
envoltat per un bosc. Els seus habitants viuen en alegre companyonia, tothom es coneix, sovint 
comparteixen àpats a l'aire lliure. Els governa un grup de gent gran, que resol els problemes de la 
comunitat. 

I han acordat no sortir mai del poble, ja que al bosc hi viuen unes terribles criatures, "els que no es 
poden nomenar". Mentre no traspassin els límits del llogaret, podran viure en pau. Però en cas 
contrari.... 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“ – Estàs preocupada perquè no pots veure-hi? 
   – Jo puc veure el món Lucius Hunt, però no de la manera com el veus tu” 

“De vegades no fem les coses que volem fer perquè els altres no saben que volem fer-les” 

“La Ivy corre cercant l'esperança. Deixeu-la córrer. Si aquest lloc és digne, tindrà èxit en la seva 
recerca" 
 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Què és el que porta a aquestes famílies a amagar-se en el bosc malgrat els riscos?  

2. Per què no citen determinades paraules, eviten el color vermell i oculten l’existència de 
determinades realitats? Aquesta manera de procedir ajuda a la consecució d’una societat 
millor?  

3. Per quina raó els savis inventen l’existència d’un monstre?  Pots establir algun paral·lelisme 
amb alguna situació real on s’alimenta la por per manipular la voluntat de les persones? 

4. Què li passa a Lucius Hunt quan decideix enfrontar-se a les mentires que envoltaven la seva 
vida? 

 
 

  
 

 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/the-village/4hTQ6jIZDn3X?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkET4F11jzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://rakuten.tv/es/movies/el-bosque-the-village
https://play.google.com/store/movies/details/El_Bosque_The_Village?gl=ES&hl=en&id=v7uNqkMALeo

