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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: A Hidden Life 

Director: Terrence Malick 

Any: 2019 

Durada: 2 h. 54 minuts  

Producció: USA, Alemanya 

Gènere: bèl·lic, drama 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

Franz i Fani Jägerstätter són un 
matrimoni feliç que viu amb les seves tres filles al poble de Sankt Radegund, a les muntanyes 
austríaques. Són camperols i porten una vida senzilla i tranquil·la. Quan esclata la Segona Guerra 
Mundial i Àustria és annexionada per Alemanya, Franz es veu obligat a optar entre el seu benestar i 
el de la seva família o ser fidel a la seva consciència. 
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Tots tenim sang a les mans. Ningú no és innocent. Plors i sang per tot arreu. El que va crear aquest 
món. Va crear el mal. La consciència ens fa covards. Cuida't amic meu. L’Anticrist és intel·ligent. 
Utilitza les virtuts de l’home per enganyar-lo”. 

“Té dret un home a deixar-se matar per la veritat? Podria agradar a Déu? Vol que tinguem pau, 
felicitat. No per portar patiment sobre nosaltres mateixos”. 

 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Què és el que fa que en Franz es negui a prestar el jurament a Hitler quan hauria pogut salvar 
la seva vida i tornar amb la seva família? 

2. Per què els veïns els tracten amb tant d’odi després que en Franz prengués la seva decisió? 
Alguna vegada us heu sentit així cap a algú per pensar diferent? 

3. Realment una actitud honesta deixa de ser valuosa perquè sigui amagada o una vida amagada 
com la d’en Franz és encara més heroica? 

4. Terrence Malick té una manera molt peculiar de fer pel·lícules. Quines són les coses que més 
t’han sorprès de A Hidden Life? 

 
 

 

   
 

 

https://ver.movistarplus.es/ficha/vida-oculta?id=1713928
https://rakuten.tv/es/movies/vida-oculta
https://play.google.com/store/movies/details/Vida_Oculta_A_Hidden_Life?gl=ES&hl=en&id=BbXvPI6aKOc.P
https://itunes.apple.com/es/movie/a-hidden-life/id1491875708?l=en

