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Fitxa tècnica i artística 

 
Títol original: To kill a Mockigbird 

Director: Robert Mulligan  

Productor: Alan J. Pakula  

Guió: Harper Lee y Horton Foote  

Fotografia: Russell Harlan, en blanc/negre  

Música: Elmer Bernstei  

Muntatge: Aaron Stell  

Actors: Gregory Peck (Atticus Finch), Robert Duvall 
(Boo Radley), Mary Badham (Scout -Jean Louise- 
Finch), Phillip Alford (Jem Finch), Brock Peters (Tom 
Robbinson) 

Nacionalitat: EUA 

Any: 1962 

Durada: 129 minuts  

Llengua: Castellà 

Tràiler 
 

 
Resum 
 

És la història d’un estiuals anys 30 als Estats Units d’Amèrica, a l’època de la gran depressió. 

En un poblet d'Alabama, al sud d'Estats Units, coneixem la família d'Atticus Finch, un vidu 

amb dos fills. Tot s’altera quan una dona blanca acusa un home negre d’haver-la violat. 

No hi ha cap advocat que vulgui defensar l’acusat, tot i que no hi ha proves de la seva 

culpabilitat. Paral·lelament els fills d'Atticus -Jean Louis, a qui anomenen Scout, narradora 

de la història, i el seu germà Jem-, acompanyats de Tití, un noiet que passa les vacances al 

poble, investiguen a la seva manera sobre Boo Radley, un jove misteriós de qui tothom 

parla però que ningú no ha vist des de fa anys, perquè viu tancat a casa seva. Les dues 

històries es desenvolupen paral·lelament i amb moments de gran intensitat, 

complementant-se l’una amb l’altra per acabar unint-se en un final amb un clar missatge 

de justícia social. Entre les dues trames, Atticus va educant els seus fills. 

MATAR UN ROSSINYOL 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=S3MRiRuZBfA
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

El que tu en saps 

- Tens algun record d’infantesa que puguis associar amb alguna injustícia que vas veure o 

viure? Quin efecte et va produir? 

- Com creus que es deu sentir una persona que es tractada injustament i no es pot 

defensar? 

- Què sents quan creus que t’han tractat injustament? Com reacciones? Quina creus que és 

la millor manera de resoldre-ho? 

 

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? 

 

 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 
 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en un personatge: Atticus Finch,  Jem Finch, Charles 

Baker, Tití, Scout, Calpurnia, Boo Radley,Tom Richardson.  

Veurem com és, què fa i quins valors (o antivalors) representa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Matar un rossinyol?  

- Qui narra la història que es desenvolupa al poble fictici de Maycomb, a Alabama?  

- Com és el poble? 

- Quines virtuts encarna Atticus Finch?  

- Quines conseqüències li comporten la defensa de Tom?  

- Com reacciona davant l'oposició que troba?  

- Per què, segons Scout Finch, jutjar a Boo Radley equivaldria a matar un rossinyol?  

- Assenyala, segons el teu parer quines són  les escenes més memorables. 

 

TEMES QUE ES PODEN TRACTAR 

 

JUSTÍCIA 

La justícia és la concepció que cada època i civilització té sobre el bé comú i sobre les 

relacions entre els humans.  Des del punt de vista legal, la justícia és el conjunt de regles i 

normes que estableixen un marc adequat per a les relacions entre persones i institucions, 

autoritzant, prohibint i permetent accions específiques en la interacció d’individus i 

institucions. La justícia també és un concepte moral que implica tractar les persones i els 

afers d’una manera imparcial. El seu símbol és una dona amb els ulls embenats que sosté 

una balança. 

 

Sobre la justícia 

Comenta aquestes afirmacions sobre la justícia: 

- És injust que algú mengi caviar mentre altres no tenen ni per menjar. 

- És injust que algú hereti uns diners que no s’ha guanyat. 

- Donar a cadascú segons la seva capacitat i a cadascú segons les seves necessitats. 

- L'impost sobre la renda és injust, jo pago molt més que els pobres. 

- És de justícia que les persones guanyin un salari segons el seu treball. 

- Només la mort és justa perquè afecta tothom. 

- No és just que el cotxe se m’espatlli en un viatge tancompromès. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbol
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Situacions justes i injustes 

Indica si consideres que aquestes situacions són injustes en el sentit de tracte 

desigual. Explica-ho. 

a) No es contracta una persona negra per una feina perquè: 

1. Té la pell negra. 

2. No està preparat per fer-la. 

3. Els obrers blancs es declararien en vaga si els contractessis. 

b) Hi ha persones que s’han ofert voluntàries per experiments mèdics i altres no. 

c) Es necessiten soldats per una missió perillosa. La tria es pot fer de moltes maneres: 

1. El tinent tria els homes que li fan més ràbia. 

2. Es fa a palletes. 

3. Trien els que són més aptes per una missió així. 

d) Una emissora de ràdio cedeix un espai per a propaganda electoral dels principals 

partits. Tres formacions minoritàries es queden sense programa. Què en penses? 

e) Anant per l’autopista a 130k/h em passa un cotxe i al cap d’uns moments la policia de 

trànsitm’atura i em posa una multa per excés de velocitat. Jo replico: per què no la posa al 

cotxe que m’ha passat? El guàrdia em contesta: Tots dos anaven massa  de pressa, però 

vostè no es pot queixar d’injustícia. 

f) Una llei estableix que per determinada feina s’ha de: 

1) Ser home o dona. 

2) S’ha de tenir salut. 

3) S’ha de mesurar més d’1,70 m. 

 

Pla de diàleg: Hi ha lleis injustes? 

- Pots pensar en alguna cosa injusta que no sigui prohibida per la llei? 

-  Pots pensar en alguna cosa prohibida per la llei però que no sigui injusta? 

-  Penses que si alguna cosa és injusta, hauria de ser prohibida per la llei? 

-  Creus que la majoria de la gent voldria que tot el que és injust fos prohibit? 

-  Creus que totes les coses no prohibides per la llei són permeses? 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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DISCRIMINACIÓ 

La discriminació és el tracte diferent i menyspreador a una persona o col·lectiu en funció de 

les seves característiques ètniques, de gènere, d’orientació sexual, de religió, de parla, 

d’edat, de salut, d’estament social… Es tracta, cada vegada, de característiques intrínseques 

de la persona. 

Hom parla de discriminació positiva quan es tracta de donar un cert avantatge a un 

col·lectiu humà que ha patit o pateix un tracte discriminatori que hom vol erradicar. 

 

La discriminació ha estat una de les principals fonts de desigualtat, degut al fet que, com 

certs grups estan marginats de les decisions, se’ls priva de certs drets fonamentals, tals com 

la salut, la seguretat social i l’educació, entre molts altres.  

 

Una manera d’enfocar, en positiu, aquest tema és parlar de  interculturalitat, entenent que 

els humans formem una sola comunitat en la qual és necessari aprendre, a fi de tenir una 

convivència saludable i pacífica, a entendre i acceptar les diferències generades per la 

multiplicitat cultural que existeixi, i que la diferència, en lloc de ser un problema, pugui ser 

una oportunitat. 

  

Cal, doncs,  involucrar-se en la lluita contra la discriminació, quan aquesta lluita neix d’un 

despertar de la consciència, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.  

 

Uns dels millors i més terribles exemples de discriminació van ser i segueixen sent, malgrat 

molts avanços, el de la comunitat egra o els indígenes de pobles africans, nord i sud-

americans. 

 

Motius de discriminació 

 Comenta alguns motius freqüents de discriminació: 

• ser massa intel·ligent 

• ser d’una cultura, religió o país diferent a la majoritària o de la ètnia dels que tenen 

el poder (els no blancs a Europa o Amèrica.  

• ser pobra  

• ser immigrant  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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• patir una discapacitat o malaltia visible 

• ser dona  

• no encaixar en els cànons de bellesa d’una cultura donada  

• exercir una professió no prestigiosa (sovint manual)  

• ser gras o grassa 

• ser homosexual 

• ser catòlic/catòlica 

• ser jueu 

• ser jove 

• ser gran 

 

Identifiques la discriminació? 

Has assistit a algun acte o situació discriminatori? Quan, on i qui era el discriminat o 

discriminada i el discriminador o discriminadora? 

 

Racisme 

El racisme és l’actitud o manifestació que creu o afirma que la gent de diferents races tenen 

distint valor i que aquestes diferències poden ser catalogades jeràrquicament. 

Històricament, el racisme ha servit per justificar l’ imperialisme, l’esclavitud i el genocidi de 

pobles sencers. El racisme és generalment un terme que s’aplica a les accions exercides per 

un grup dominant sobre els altres: els grups més febles tenen menys probabilitats de 

manifestar racisme, públicament, en contra d’un grup més poderós. Atorgar o retenir drets 

o privilegis basant-se en la raça o refusar associar-se amb persones per la seva raça es 

coneix amb el nom de discriminació racial. 

 

A la major part del món les idees simplistes sobre races humanes pures, el determinisme 

genètic dels caràcters racials, les jerarquies racials i la idea que el mestissatge produeix 

degradació física i moral han quedat marginades. Des de l’últim quart del segle XX, hi ha 

hagut poques persones, en els països desenvolupats, que es descriguin a si mateixes com a 

racistes, així que la identificació d’un grup o persona com a racista és gairebé sempre 

controvertit. El racisme és vist per molts com una afrontament a la dignitat humana bàsica 

i una violació dels drets humans. Un elevat nombre d’acords internacionals han tractat 

d’acabar amb el racisme.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dona
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Frases racistes 

Quantes vegades no hem sentit l’expressió...”jo no sóc racista, però...” 

. Que tornin al seu país. 

. Que no es casi amb un fill o filla meva. 

. Que no vingui a viure al meu edifici o al meu poble. 

. Que no em prengui el lloc de treball. 

. Tenen una altra mentalitat. 

Valora el sentit d’aquestes expressions. 

 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS JURIDICS 
  

• 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. 6. Personalitat jurídica   

Art. 7. Discriminació    

Art. 8. Tribunals competents  

Art. 9. Detingut/detinguda, pres/presa 

o desterrat/desterrada arbitràriament  

 

Art. 10. Tribunal independent i 

imparcial 

 

Art. 11. Presumpció d’innocència  

Art. 12.Protecció a la vida privada  

Art. 29. Deures  

Art. 30. Supressió de drets i llibertats    
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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? 

▪ Encara que els fets parlin d’un altre país i d’un altre moment, a nosaltres ens diu alguna 

cosa avui? 

 

PER ANAR MÉS ENLLÀ 
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