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Fitxa tècnica i artística 

Títol original: The visitor 

Direcció: Thomas McCarthy 

Guió: Thomas McCarthy 

Interpretació: Richard Jenkins, Haaz 
Sleiman, Danai Gurira, Hiam Abbass. 

Fotografia: Oliver Bokelberg 

Música: Jan A.P. Kaczmarek 

Muntatge: Tom McArdle  

Producció: Michael London / Mary Jane 
Skalski 
Distribuïdora: Karma Films 

Gènere: Comèdia dramàtica 

Durada: 104 minuts 

Any: 2008 

País: EUA 

Llengua: castellà 
 

Tràiler  

 

Resum 

Walter és un professor universitari de seixanta-dos anys, vidu, solitari, 

desencantat i trist. Un dia descobreix que un jove sirià i la seva parella 

senegalesa s'han instal·lat al seu apartament, víctimes d'una estafa 

immobiliària. La incomoditat inicial dona pas a un procés de transformació 

personal que inclou l'acollida de la parella, tots dos sense papers, i la implicació 

en el cas del jove sirià, quan aquest és detingut per ser expulsat de país. La 

convivència amb els dos joves i més tard amb la mare de Tarek, fa que Walter 

vegi el món i la vida d’una nova manera. 

EL VISITANT 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cinefilia/the-visitor-cinefilia-2-tve/2358447/
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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 

- On és Síria? 

- Quina mena de conflictes ha tingut? 

- On és Senegal? 

- Quines raons creus que empenyen les persones a marxar del seu país? 

 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Descriure aquests personatges segons les seves característiques i el paper que fan a la 

pel·lícula: Walter, Tarek, Mouna, Zainab. 

Enumerar almenys dues ocasions en què: 

- Tarek ajuda a Walter 

- Walter ajuda a Tarek 

- Walter ajuda a Mouna 

- Mouna ajuda a Walter 

Al final del visionat posem en comú les nostres respostes. 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
Pla de diàleg: 

- Quins són els temes principals que es tracten a la pel·lícula?  

- Resumir cadascuna de les tres històries que se'ns expliquen:  

La història de Tarek i Zainab 

La història de Walter i Tarek 

La història de Mouna i Walter.  

- El que desenvolupa la pel·lícula és una ficció o podria ser un cas real?  

- Quin és el motiu pel qual Tarek i la seva mare havien abandonat Síria? 

- Per què és tan difícil aconseguir acollir-se al dret d'asil? 

- Com reaccionaríem si un dia ens passés el mateix que a Walter, que ens trobéssim la 

casa ocupada? 

- La manca de llibertat d'expressió pot ser la causa que hi hagi gent que emigri del 

seu país d'origen? Justifique-ho. 

 

TEMES QUE ES PODEN TRACTAR 

LA IMMIGRACIÓ 

La pel·lícula parla d'immigració, de fronteres i de barreres ... de persones reals que 

senten l'amor, l'amistat ... 

 

Activitats 

Reflexioneu sobre les següents qüestions: 

- Quants/es immigrants coneixes? Saps la seva història? Són amics/gues teves? 

- Formes de vida, costums, frases dels/les immigrants que coneixes. 

- Indica similituds entre les injustícies que pateixen Tarek, Mouna i Zainab com a 

persones immigrants i el que veus i escoltes sobre els/les immigrants a casa nostra. 

- Indica diferències entre les injustícies que pateixen Tarek, Mouna i Zainab com a 

persones immigrants i el que veus i escoltes sobre els/les immigrants a casa nostra. 

 

Qüestions: 

- És fàcil alliberar-se de prejudicis i apropar-se a les persones d'altres cultures i països 

amb empatia i una mentalitat oberta? Per què? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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- Segons les característiques de les cultures concretes en cada cas, és més fàcil o difícil? 

Amb quins immigrants ens és més fàcil la convivència? I més difícil? Per què? 

- Què suposa per a Walter (d'entrada, a mig termini i a llarg termini) la seva trobada 

amb Tarek i Zainab? Qui es beneficia més de la trobada i per quins motius? 

 

Comenteu en petit grup la següent situació: 

"Per qüestions de treball, la teva família s'ha de traslladar a un altre país. Has de 

començar sense conèixer a ningú ". 

- Què enyoraries del teu país? 

- Al començar a la nova escola, com et sentiries?  

- Com t'agradaria que actuessin els teus companys/companyes? 

- Quines dificultats creus que tindries per integrar-te? 

- Qui et podria ajudar a integrar-te. 

 

Cerqueu, en els mitjans de comunicació, notícies sobre l'arribada, la situació dels/les 

immigrants al nostre país o la devolució als seus països d'origen. Exposeu en un mural. 

 

EL JOC DELS PREJUDICIS 

L'objectiu del joc és experimentar un simulacre de discriminació pels prejudicis (racial, 

sexual, social, religiós ...) a través de conceptes ja establerts que tenen els participants. 

Cal un lloc ampli per dur a terme aquest joc. Es pot utilitzar la mateixa aula posant 

les cadires i les taules a un costat i deixant un espai buit. La durada estimada és 

d’una hora.  

Abans de començar el joc, el docent escriu els següents continguts o similars a les 

etiquetes adhesives (n’hi ha d’haver tantes com alumnes hi ha a l’aula). Fins i tot, 

alguns continguts es poden repetir: 

1  Menysprea’m 

2  Ignora’m 

3  Sóc un/a lladre 

4  Sóc homosexual 

5  Sóc indesitjable 

6  Sóc molt 

pobre/pobra 

7  Sóc molt ric/a 

8  Sóc emigrant 

africà/na 

9  Cuida’m 

10 Somriu-me 

11  Sóc emigrant 

àrab 

12  Sóc emigrant 

sud-americà/ana 

13  Sóc una 

captaire 

14  Sóc el/la més 

xulo/a de la classe 

15  M’has de 

protegir 

16  Vaig brut/a 

..... 

..... 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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Cinc alumnes s’encarregaran d’anotar el que passa durant el joc: com es comporten, 

com reaccionen, què fan. 

Començament del joc: L’alumnat seu en rotllana. Un cop asseguts/assegudes, el 

director/a del joc col·loca una etiqueta a l'esquena de cada participant, mentre va 

dient a la resta que han de llegir les etiquetes dels/de les altres companys/es i actuar 

en conseqüència amb el que està escrit en elles. En cap cas ha de comunicar a un 

altre/a l'etiqueta que porta posada.  

S’aixequen i es mouen lliurement per la sala observant, llegint les etiquetes dels seus 

companys/es. Qui observa pren nota del que veu i es fixa en els comportaments, les 

actituds i les reaccions dels seus companys/es. Com que els observadors/es no tenen 

etiqueta, gaudeixen d'una posició neutral i tenen una visió més equànime del que 

passa. 

Al cap de 10 minuts es fa una posada en comú. Primer seran els/les observadors/es els 

qui s'encarregaran d'informar, i després els/les participants posaran en comú el què ha 

passat durant el desenvolupament del joc. 

Es pregunta als/les participants com s'han sentit en ser tractats/ades d'una manera o 

altra per part dels seus companys/es. Per a la majoria resulta incomprensible fins que 

coneixen l'etiqueta que portaven posada. L'etiqueta resulta determinant, jutgem els 

altres per l'etiqueta, per la imatge, pels prejudicis, moltes vegades injustos. 

Finalment, qui dirigeix l'activitat recollirà la informació de l’ alumnat i entre total 

grup procurarem adonar-nos dels prejudicis que tenim i de com reaccionem. 

L'objectiu d'aquestes dinàmiques és que l'alumnat experimenti, en algun grau, els 

sentiments, actituds, vivències de les persones que considerem "diferents" o se senten 

així. 

 

LA MÚSICA 

La música és el fil conductor de la pel·lícula, és el fil amb què es van teixint les vides 

dels personatges principals en el seu sentit més bàsic. 

La música retorna a Walter l'alegria de viure i la connexió amb un món que 

mentalment gairebé havia abandonat. És la que serveix de pont entre dues persones 

tan diferents (Walter i Tarek) i, en principi, tan oposades entre si; un pont igualment 

entre les cultures i els móns que tots dos representen. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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Per Walter la música, el piano, és el nexe d'unió amb la seva difunta esposa; i el 

djembé (timbal originari de l'Àfrica occidental) és el començament de les seves 

trobades amb Tarek, amb el carrer, amb el grup de percussionistes de Central Park- 

és el que el fa sortir de si mateix, i encarnar-se en la vida d'altres: Tarek, Mouna i 

Zainab. 

Per a Tarek, la música, a més del seu treball, és la seva vida. Necessita sentir-la, 

viure-la, comunicar-se amb ella. Gaudeix de la música clàssica, però la seva vida és la 

percussió, el djembé. El ritme africà és cos, és terra, és l'origen, aquest que no podem 

oblidar. Al centre de detenció (un eufemisme més de presó), la música li és vital, 

necessita fer-la i compartir-la amb Walter, fins que el fa somriure. En un dels 

moments més durs de la pel·lícula, quan ja sap que el deportaran a Síria, diu: "No és 

just. Jo només vull fer la meva vida i tocar música ". 

 

Altres temes 

La política sobre la immigració a EUA. 

La justícia injusta  

El racisme 

La llibertat com a valor 

La burocràcia 

La solidaritat 

 

LA PEL·LÍCULA I 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  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
 

▪ La pel·lícula t'ha aportat noves idees, informacions, sentiments... sobre la 

immigració? Quines? 

▪ Què t'ha ensenyat que puguis aplicar a la teva vida quotidiana? 

▪ S'han modificat els teus pensaments, criteris, sentiments sobre les persones d'altres 

països que venen al nostre? En quin sentit? 

▪ La pel·lícula ha aconseguit commoure't? Per què? 

▪ Quines són les imatges que més t'han impactat? Per què? 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès? 

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

 

PER ANAR MÉS ENLLÀ 
Guia didàctica 

 

Altres pel·lícules 

El Havre,  dirigida per Aki Kaurismäki, França, Alemanya, 2011.  

Welcome, dirigida per Philippe Lioret, França, 2010. 

14 kilómetros, dirigida per Gerardo Olivares, España, 2007. 

Almanya, dirigida per Yasemin Samdereli, Alemanya, 2011. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aki_Kaurism%C3%A4ki

