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Cursos:
Fortalesa:
Pel·lícula:
Mes:

1r i 2n de Primària
CREATIVITAT
El meu veí Totoro
Maig

SOBRE LA PEL·LÍCULA
Títol de la pel·lícula: Tonari no Totoro
Director: Hayao Miyazaki
Any: 1988
Durada: 86 minuts
Producció: Japó
Gènere: Animació, fantasia
Música: Joe Hisaishi
Plataformes on es pot veure:
SINOPSI
Un professor universitari es trasllada amb les seves dues filles a una casa a
prop d'un bosc mentre la seva dona es recupera de tuberculosi en un sanatori rural. Les seves filles
descobreixen l'existència dels "conillets de la pols", d'aquesta manera aprenen que hi ha éssers que no
tots poden veure, com els esperits del bosc, només aquells de cor pur. Mei, de quatre anys, queda
fascinada quan troba dos petits esperits i es determina a trobar al rei del bosc, Totoro, que habita dins
de l'arbre més gran i antic del lloc.
Més endavant, quan es perd camí del sanatori per veure la seva mare, la seva germana gran, Satsuki,
corre per tot arreu buscant-la. Finalment, desesperada, demana ajuda a en Totoro. Aquest sembla feliç
de poder col·laborar, amb la seva ajuda i la del Nekobasu (un gat-autobús vivent) Mei és trobada
ràpidament. (Wikipèdia)
FRASES DE LA PEL·LÍCULA
Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment:
“Papà, segur que en aquesta casa hi viu alguna cosa estranya! És fantàstic! Sempre he somiat viure en
una casa embruixada.”
“Qui ets? Un follet de la pols gran? 'To-to-ro! Et dius Totoro? Totoro, segur que si. Totoro.”
“- Era un somni!
- Però no era un somni!”
PREGUNTES PER AL COL·LOQUI
1. Per què Mei i Satsuki no tenen por de Totoro? Per què creus que poden fer-se amics d’ell tan
fàcilment? Com els ajuda a ells i a la seva família aquesta amistat?
2. Com demostren els personatges de “El meu veí Totoro” la curiositat per aprendre coses noves?
Per què és bo tenir aquest tipus de curiositat?
3. Com afronten les noies la malaltia de la seva mare? La seva hospitalització afecta les dues
germanes de manera diferent?

