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Opinió

El  Gran  Dictador,  la  genial 
pel·lícula de Charles Chaplin
Com cada any a quart d'ESO, quan treballem  Els 
moviments totalitaris, i, especialment, l'Alemanya 
governada per Hitler i els inicis de la Segona Guerra 
Mundial, projectem  El Gran Dictador, que serveix 
de base per complementar la comprensió del tema, 
i  per realitzar  un treball de reflexió,  que aporta 
molts  elements  d'anàlisi  i  sensibilització  respecte 
aquest  període de la  història,  i,  sobre conceptes 
bàsics de la convivència democràtica i del respecte 
als  drets humans.

El  Gran  Dictador,  una  obra  mestra  del  cinema, 
relitzada  en  1940,  pel  genial  director  i  actor 
Charles Chaplin. En aquesta pel·lícula Chaplin ens 
mostra  un  període  complex  de  la  història 
contemporània,  des  del  fi  de  la  Primera  Guerra 
Mundial,  fins  l'inici  de  la  Segona  ,  amb  uns 
plantejaments  plens  de  crítica,  humor,  i  uns 
elements  creatius  i  artístics  genials,  que 
converteixen la  pel·lícula  en una molt  bona eina 
per treballar les Ciències Socials.

Els alumnes han hagut de fer un treball, i, per les 
seves  respostes  confirmem  la  vigència  dels  seu 
missatge,  i  l'interès  que  té  en  la  formació  dels 
alumnes.

Per corroborar aquest aspecte, al final del treball 
s'havia de fer la valoració personal. La transcripció 
d'algunes respostes és la següent:

“Aquesta  obra  mestra  té  una  gran  càrrega  de 
moralitat i és plena de paròdies i crítiques cap a un 
sistema polític tant fort com era el nazi. Al final de 
la pel·lícula Chaplin ens sorprèn amb un manifest 
tremendament  emotiu  on  exposa  l'horror  de  la 
guerra i com és de terrible per a les persones estar 
sotmeses sota la figura d'un dictador”

“És una pel·lícula divertida i expressa molt bé els 
sentiments del director i les vivències de l'època”

“La  pel·lícula  m'ha  agradat  molt  i  ha  resultat 
entretinguda.  Està  plena  de  continguts  polítics, 
satírics i crítics cap a les dictadures”

“La meva valoració és molt bona. Trobo que és una 
pel·lícula que s'ha de veure. Charles Chaplin és una 
persona  que  m'encanta,  tant  per  les  seves 
pel·lícules com per la seva persona en si. L'admiro i 
crec que tothom ho hauria de fer”

“És un apel·lícula entretinguda i plena de sàtires. 
M'agrada molt el missatge final, i crec que la unió 
fa la força, però per fer de veritat aquesta unió no 
s'ha de fer amb la força, sinó amb la voluntat”

“Crec que aquesta pel·lícula és molt bona, ja que, 
per una part podem veure com era la vida en aquell 
temps, la forma còmica fa que sigui més distreta, 
però en el fons Charles Chaplin aconsegueix que el 
públic que la veu, vegi la part dolenta i reflexioni”

“Penso  que  és  una  molt  bona  pel·lícula,  que  la 
ridiculització  a  Hitler  i  Mussolini  és  magnífica. 
Considero  que  tots  els  actors  fan  un  paper 
immillorable,  sobretot  Charles  Chaplin, 
representant  al  barber  i  a  Hitler.  M'ha  agradat 
bastant  aquesta  pel·lículai  penso  que  ha  estat 
positiu veure-la.


