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BRAVE HEART
EL FEUDALISME. VISIONAT I COMENTARI DE LA PEL·LÍCULA  “  BRAVE HEART”  

L'activitat consisteix en veure aquesta famosa pel·lícula i anar recollint informació per  
comentar-la i contestar una sèrie de qüestions. En ella podràs observar un clar exemple  
del com es vivia en l'Europa medieval feudal del segle, la fragmentació política reflectida  
en aquest cas en l'opressió que el rei d'Anglaterra exercia sobre els escocesos, el com  
funcionava i actuaven els tres estaments socials medievals, els nobles, clergues,  
camperols i fins i tot fins que punt va aconseguir aquesta preeminència social en la qual  
es va exercir el dret de pernada (ius primae noctis). En definitiva, una gran pel·lícula que  
mostra el difícil que era la vida en l'Edat Mitjana, en la qual el temor, la superstició i les  
extralimitacions socials estaven a l'ordre del dia. Espero que t'agradi i que et serveixi per  
a la comprensió del tema, gaudeix-la!

RESUM
William Wallace és fill d'un camperol escocès amb terres pròpies que de molt jovenet 
aprèn a no confiar en els anglesos. La mort del seu pare a les mans d'aquests marcarà la 
seva vida però el passar la seva infància amb un oncle seu, monjo, li converteix en un 
home de pau. Encara així, quan passats uns anys torni a la seva terra i es casi, 
l'assassinat de la seva jove esposa deslligarà la ira del protagonista, que assumirà el 
comandament de la lluita contra Anglaterra d'una forma sanguinària i eficaç.

L'objectiu de Wallace serà aconseguir la unitat nacional d'Escòcia per tirar fora a l'enemic i 
permetre que els escocesos es governin a si mateixos sense mediació d'Eduardo I 
d'Anglaterra. Serà a punt d'aconseguir-ho de no ser per la cobdícia d'alguns nobles, i la 
covardia d'uns altres, que li abandonaran en el moment clau, i organitzaran la seva 
captura. Així, traït i derrotat, ni tan sols l'amor de la princesa d'Anglaterra li salvarà de la 
seva execució. Però l'esperit de Wallace no morirà amb ell. 
FITXA TÈCNICA

Títol: Braveheart
Director: Mel Gibson
Any : 1995
Productora: Twuentieht Century Fox
Durada: 177 min.
Idiomes: Inglés i Castellà

Actors principals: Mel Gibson (William 
Wallace), Sophie Marceau (Princesa 
Isabel), Patrick McGoohan(Eduardo I, rei 
d'Anglaterra), Catherine McCormack 
(Murron), Angus McFadyen (Robert 
Bruce). 



CONTESTA A LES SEGÜENTS QÜESTIONS
1-Explica breument l'argument de la pel·lícula
2-Reconeix als següents personatges i dóna la teva opinió sobre ells.
-William Wallace
-Rei Eduardo I d'Anglaterra
-Murron McGlannough
-Xèrif de Lanark
-Hamish Campbell
-Esteban el Boig
-Robert Bruce
-Isabel de França
3-Com has vist en aquesta pel·lícula s'han anat mostrant diferents elements del 
feudalisme en l'Europa medieval:
-Com vivien els camperols, cuales eren els seus sentiments i desitjos?
-Com vivien els nobles, cuales eren els seus sentiments i desitjos?
-Quins conflictes existia entre vassalls, nobles i camperols?
-Per què el vell rei d'Escòcia moribund va aconsellar al seu fill hereu que traís als seus 
propis paisans escocesos? què li va moure a això, quin interès?
-Com i de què vivien els camperols dels llogarets sota els castells?
-Has pogut observar els dos tipus de camperols dels quals parlem, serfs i lliures?
-Com feien la guerra els cavallers, els peons i els reis en la pel·lícula?
-En la pel·lícula has pogut veure com la dona de l'hereu a la corona anglesa era una dama 
francesa a la qual el seu promès no feia cas. Pots veure en ella la imatge i posició típica 
que es tenia en l'Edat Mitjana de la dona respecte a l'home? Explica-ho
-Segons la pel·lícula com es resolien els conflictes polítics en l'Europa Medieval?
4-Valoració i conclusió
-Què t'ha aportat la pel·lícula per a la comprensió del feudalisme?
-Creïs que es representa bé el món feudal?
-Vaig donar que t'ha agradat més i el que menys, raona la teva resposta.
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