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Fitxa tècnica i artística 

Títol original: The great dictator 
Direcció, producció i guió: Charles Chaplin 

Interpretació:  Charles Chaplin (barber jueu 
i Adenoid Hynkel, dictador de Tomània), 
Paulette Goddard (Hannah), Jack Oakie 
(Benzino Napaloni, dictador de Bactèria), 
Reginald Gardiner (Schulz), Henry Daniell 
(Garbitsch)  
Billy Gilbert (Herring), Maurice Moscovich 
(Senyor Jaeckel), Emma Dunn (Senyora 
Jaeckel), Bernard Gorcey (Senyor Mann). 

Fotografia: Karl Struss i Roland Totheroh 

Música: Meredith Wilson i Charles Chaplin 

Direcció artística: J. Russell Spencer 

Muntatge: Willard Nico  

País:EUA 

Any: 1940 

Durada: 124 minuts 

Llengua: Castellà 

Tràiler 

 

Resum  

Un barber jueu, que combat a la primera guerra mundial amb l'exèrcit de Tomània, 

queda amnèsic a causa d'un accident d'avió en el qua va salvar l'oficial Schultz. Passa 

uns anys a un sanatori fins que s’escapa per tornar a obrir la seva barberia però no 

sap res de la nova situació política del país: Adenoid Hynkel, un dictador que 

persegueix els jueus, ha arribat al poder. Una de les joves del gueto, la bella Hannah, 

defensa el barber quan és acorralat per membres de les forces de seguretat de 

Hynkel. També té la protecció de Schultz, que reconeix el barber com el seu salvador.  

EL GRAN DICTADOR 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=jnEQgCKe63c
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Però la pau dura poc i el barber i Schultz són enviats a un camp de concentració. 

Hannah i les persones del gueto fugen cap a Osterlich. Al cap de poc, però, el país és 

envaït per Hynkel, tot i la recomanació en contra del líder de Bactèria, Benzino 

Napaloni. 

Aprofitant  la confusió, el barber i Schultz s'escapen i Hynkel és detingut per error per 

les seves pròpies tropes, ja que s’assembla molt al barber. Han confós el barber amb 

Hynkel i el porten de dret a la tribuna per fer un discurs sobre la conquesta del món. 

Allà pronuncia el famós discurs 

contra les dictadures i la discriminació i insta els humans a recuperar l’ humanisme. 

 

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

El títol i la caràtula 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

- Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 

 

El que tu en saps 

- Hi pot haver política sense conflicte ni enfrontaments? 

- Què s’entén per organització democràtica? 

- Com ens hem d'organitzar? 

- Què en saps del règim nazi?  

- La democràcia és el millor règim polític? 

- Democràcia i autoritat estan renyits? 
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MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Elaborar una llista amb els personatges principals de la pel·lícula en funció de la seva 

actitud, les seves idees i la seva evolució al llarg de la història: el barber jueu,  

Adenoid Hynkel, Hannah, Benzino Napaloni, Schulz, Garbitsch, Herring, senyor 

Jaeckel, senyora Jaeckel. 

 

 

 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

Pla de diàleg:  

- Quina forma de govern es critica al film El gran dictador? 

- De quina manera ho fa? 

- Hi ha en l'actualitat gent que defensi el nazisme?  

- En què va consistir l'Holocaust?  

- Escriu un text semblant al que es fa a la pel·lícula, fent una crida a favor de la 

democràcia i del respecte als drets humans.  

 

TEMES QUE ES PODEN TRACTAR 
 

LES DICTADURES 

Les dictadures són règims polítics en els quals l’estat ho controla tot, la vida pública i 

la privada. Tots els àmbits de la vida social estan vigilats des de l’educació, l’església i 

les associacions. No hi ha possibilitat de cap mena d’oposició, perquè solen tenir 

aferrats els mitjans de comunicació. Reforcen la idea d’unió entre l’estat i la societat 

juntament amb el control de l’exèrcit que els assegura la submissió total. 

Abans del discurs del barber jueu, el ministre de propaganda de Tomània, Garbitsch, 

pronuncia les paraules següents: “Avui en dia, democràcia, llibertat i igualtat són 
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paraules que embogeixen al poble. No hi ha cap nació que progressi amb aquestes 

idees, que l'aparten del camí de l'acció. Per això les hem abolit. En el futur cada home 

haurà de servir a l'Estat amb absoluta obediència". Comenta aquesta afirmació en 

relació amb la ideologia i les idees polítiques del règim d'Adolf Hitler.  

 

Reflexió: 

- Quines són les característiques de les dictadures? Digues Vertader o Fals. 

 En una dictadura el poble té el poder suprem.  

 La dictadura té mecanismes per controlar la informació.  

 En una dictadura les lleis s'interpreten sempre arbitràriament.   

 La dictadura és un poder controlat per una persona o un grup petit de 

persones.  

 A qui s'oposa a una dictadura no se li respecten els drets. 

- Qui són les víctimes de les dictadures? 

- Com es mostra a la pel·lícula? 

- Per què el primer que fan els dictadors és restringir la llibertat d'expressió?  

- Saps que hi ha gent que nega l’holocaust? Quina explicació pot tenir?  

 

LA DEMOCRÀCIA 

La democràcia, com a expressió de la voluntat d'un poble, se sustenta en les eleccions, 

la llei i la separació de poders, els tres pilars concebuts com a garants de l'equilibri 

d'un sistema en tensió constant. La democràcia com a principi de relació vol dir que 

es respecta la igualtat i la llibertat de les persones. És una forma de govern que 

afavoreix que cada ciutadà d’una comunitat política participi lliurement en el 

funcionament de la col·lectivitat.  

 

Reflexió: 

- Quines són les característiques de les democràcies? Digues Vertader o Fals. 

 En una democràcia el poble té el poder suprem.  

 La democràcia té mecanismes per controlar la informació.  

 En una democràcia les lleis s'interpreten sempre arbitràriament.   

 La democràcia és un poder controlat per una persona o un grup petit de 

persones.  
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 A qui s'oposa a una democràcia no se li respecten els drets. 

- Compara una dictadura i una democràcia. 

 

DISCURS FINAL DE LA PEL.LÍCULA 

A l'escena final, Chaplin surt del seu personatge i parla al públic en primera persona, 

enaltint els valors més nobles de la humanitat, de manera que la pel·lícula es 

converteix en un missatge de pau i llibertat.  

 

"Ho sento, però jo no vull ser emperador. Aquest no és el meu ofici. No vull governar 

ni conquerir ningú. M'agradaria ajudar a tot el món -si fos possible- els jueus, els 

gentils, els negres, els blancs. Volem fer feliços els altres, no fer-nos desgraciats. No 

volem odiar ni humiliar a ningú. En aquest món hi ha lloc per a tothom i la bona 

terra és rica i pot alimentar a tots els éssers. El camí de la vida pot ser lliure i bell, però 

l'hem perdut. L'avarícia ha enverinat l'ànima dels homes, ha aixecat barreres d'odi, 

ens ha empès cap a la misèria i la matança.  

Hem progressat molt ràpidament, però ens hem tancat dins nosaltres mateixos. Les 

màquines, que ens proporcionen l'abundància, ens han deixat insatisfets. El nostre 

coneixement ens ha fet cínics. La nostra intel·ligència, durs i mancats de sentiments. 

Pensem massa i sentim massa poc. Més que màquines, ens manca humanitat. Més 

que intel·ligència, necessitem tendresa i gentilesa. Sense aquestes qualitats humanes, 

la vida serà violenta i tot es perdrà.  

L'avió, la ràdio ens han apropat uns als altres. La veritable naturalesa d'aquests 

invents exigeixen la bondat dels éssers humans, exigeixen l'agermanament universal 

que ens uneixi a tots nosaltres.  

En aquest moment, la meva veu arriba a milions d'éssers a tot el món, milions 

d'homes desesperats, dones i nens, víctimes d'un sistema que tortura els homes i 

empresona les persones innocents. Als qui em puguin escoltar, els dic: "No us 

desespereu. La desgràcia que patim no és res més que l'efímera cobdícia i l'amargor 

dels homes, que temen seguir el camí del progrés humà. Però, l'odi passarà i els 

dictadors moriran, i el poder que varen manllevar al poble, tornarà al poble. I, 

mentre els homes moren, la llibertat no morirà mai. Soldats! No us lliureu a aquests 

animals, que us menyspreen, que us esclavitzen, que reglamenten les vostres vides i us 
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diuen el que s'ha de fer, el que s'ha de pensar i el que s'ha de sentir! Que us fan servir 

com a carn de canó! 

No doneu la vostra vida a aquests éssers inhumans, a aquests homes-màquina amb 

cervell i cor de màquina. 

Vosaltres no sou màquines! 

Vosaltres no sou esclaus! 

Vosaltres sou homes, amb tot l'amor del món dins dels vostres cors. No odieu, sinó 

només aquells que no estimen, odien els que no són estimats i els inhumans.  

Soldats! No lluiteu per l'esclavatge! Lluiteu per la llibertat!  

A l'Evangeli segons Sant Lluc està escrit que "el Regne de Déu es troba dins de l'ésser 

humà", no en un home o en un grup d'homes, sinó en tots els éssers humans! En 

vosaltres! Vosaltres, el poble teniu el poder, el poder de crear màquines. El poder de 

crear la felicitat. Vosaltres, el poble, teniu el poder de fer que aquesta vida sigui lliure 

i preciosa i de convertir-la en una meravellosa aventura.  

Per tant, en nom de la democràcia, utilitzem aquest poder, actuant tots units. 

Lluitarem per un nou món, per un món digne, que donarà als homes la possibilitat de 

treballar, que donarà a la joventut un futur i als ancians seguretat.  

Però, prometent-vos tot això, els animals han pujat al poder. Però mentien! No  han 

complert mai les seves promeses ni mai les compliran! Els dictadors s'emancipen quan 

prenen el poder, però esclavitzen el poble.  

Així doncs, hem de lluitar per complir totes les seves promeses. Ara, ens hem d'unir per 

alliberar el món, per acabar amb les barreres nacionals, per acabar amb la cobdícia, 

amb l'odi i amb la intolerància. Lluitarem per construir el món de la raó. Un món on 

la ciència i el progrés ens portaran cap a la felicitat. Soldats! En nom de la 

democràcia, unim-nos!  

Hannah, em pots escoltar? On sigui que estiguis, alça els ulls! Mira, Hannah! Els núvols 

estan desapareixent! El sol s'està obrint pas entre ells! Estem sortint de les tenebres per 

trobar la llum! Estem entrant en un món nou, un món més amable, on els homes 

dominaran la seva avarícia, el seu odi i la seva brutalitat! Mira, Hannah! L'ànima de 

l'home ha rebut les ales per començar a volar. Vola cap a l'arc de sant Martí, cap a la 

llum de l'esperança. Alça els ulls, Hannah! Alça els ulls!" 
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Activitats: 

- Busca frases en el text que mostrin confiança en un futur. 

- Creus que el text té, en general, una visió positiva o negativa? 

- Amb quines expressions es valora positivament la democràcia? 

- Amb quines expressions es rebutja la dictadura? 

- Com apareix formulada, en el discurs, l'apologia de l'Estat del Benestar? 

- Comparteixes la idea que en nom de la democràcia, hem de unir-nos tots i totes? 

Per què? En cas afirmatiu, com? 

- Creus que hi ha en l'actualitat algun país regit per idees feixistes i 

antidemocràtiques? 

- Què creus que hauria passat si Hitler hagués guanyat la guerra? 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS POLÍTICS I CIVILS 
 

• Rellegeix l’enunciat dels articles d’aquest bloc i exemplifica algun moment o 
personatge de la pel·lícula que pugui il·lustrar el contingut del dret. 

 

Art. 13. Circular lliurement. 

Refugiats i immigrats 

 

Art. 14. Asil   

Art. 15. Nacionalitat   

Art. 16. Fundar una família   

Art. 20. Llibertat de reunió  

Art. 21. El vot   

Art. 28. Ordre social 

internacional  
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VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès? 

▪ Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

 

PER SABER-NE MÉS 
 

Web  

El gran dictador 

 

Altres pel·lícules 

Ser o no ser, dirigida per E. Lubitsch, EE.UU., 1942.  

Senderos de gloria, dirigida per S. Kubrick, EE.UU., 1957. 

Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?, dirigida per S. Kubrick, EE.UU., 1964. 

Cuando el viento sopla, dirigida per J. T. Murakami, Gran Bretaña, 1986. 

La lista de Schindler, dirigida per S. Spilberg, EE.UU., 1993. 

La estrategia del caracol, dirigida per S. Cabrera, Colombia, 1994. 

Antes de la lluvia, dirigida per M. Manchevski, Gran Bretaña-Francia-Macedonia, 

1994. 

The boxer, dirigida per J. Sheridan, EE.UU., 1997. 

West Beirut, dirigida per Z. Doueiri, Francia-Líbano, 1998. 

En tierra de nadie, dirigida per D. Tanovic, Bélgica-Bosnia-Herzegovina, 2001. 

11'09''01, dirigida per K. Loach, D. Tanovic, S. Penn, C. Lelouch y otros, Francia, 2002. 

El pianista, dirigida per R. Polanski, Francia-Holanda-Polonia-Reino Unido, 2002. 
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