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FITXA TÈCNICA

SING

GUIÓ I DIRECCIÓ DE: JOHN CARNEY

Títol original: Sing Street 

Any: 2016 

Fotografia: Yaron Orbach 

Actors i actrius: Ferdia Walsh-Peelo
Maria Doyle Kennedy, Don Wycherley
Mark McKenna, Des Keogh, Percy Chamburuka

Producció: Coproducción Irlanda
Films / Distressed Films / FilmWave / Filmnation Entertainment

 Estrena: Al festival de cinema de Sundance el 24 de gener de 2016

Premis més destacats: 

2016: Globus d’Or: Nominada a Millor pel·lícula musical o còmica

2016: Premis David di Donatello: Nominada a la Millor pel·lícula de la Unió Europea

2016: National Board of Review (NBR): 

2016: Premis de la crítica cinematogràfica

Crítiques: 

“Sing Street és la cançó que sempre funciona. Tres minuts de melodia poderosa. Hora I tres quarts de 

pel·lícula irresistible” Javier Ocaña, Diari El País

“Es agradable, conmovedora, toca todas las notas correctas y está dispuesta a

Fionnuala Halligan Screendaily 

“Destila magia” Toni Vall, Cinemania

FITXA TÈCNICA 

SING STREET 
DURADA: 106 MINUTS 

GUIÓ I DIRECCIÓ DE: JOHN CARNEY (Once, Begin again) 

 

Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, Aidan Gillen
Don Wycherley, Kyle Bradley, Lydia McGuinness, Ian Kenny

Percy Chamburuka, Karl Rice  

Coproducción Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos; The Weinstein Company / Cosmo 
Films / Distressed Films / FilmWave / Filmnation Entertainment 

Al festival de cinema de Sundance el 24 de gener de 2016 

: Globus d’Or: Nominada a Millor pel·lícula musical o còmica 

: Premis David di Donatello: Nominada a la Millor pel·lícula de la Unió Europea

Review (NBR): Top 10 de les millors pel·lícules independents de l’any

Premis de la crítica cinematogràfica: Nominada a la millor cançó per Drive it like

“Sing Street és la cançó que sempre funciona. Tres minuts de melodia poderosa. Hora I tres quarts de 

Javier Ocaña, Diari El País 

“Es agradable, conmovedora, toca todas las notas correctas y está dispuesta a complacer al public” 

Toni Vall, Cinemania 
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Aidan Gillen, Kelly Thornton, 
Ian Kenny, Ben Carolan, 

Estados Unidos; The Weinstein Company / Cosmo 

: Premis David di Donatello: Nominada a la Millor pel·lícula de la Unió Europea 

Top 10 de les millors pel·lícules independents de l’any 

çó per Drive it like you stole it 

“Sing Street és la cançó que sempre funciona. Tres minuts de melodia poderosa. Hora I tres quarts de 

complacer al public” 
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Al Dublín dels anys 80, Conor deixa l
centre públic del centre de la c
separar-se. Molts nois i noies dublinesos s’imaginen anant a Londres on esperen trobar una vida 
més emocionant i millors expectatives que a la seva ciutat. 
fumant prop del nou institut de Conor, vol anar
immediatament amb la noia i per atraure la seva atenció, fa veure que la seva banda
per a gravar un vídeoclip. Arreplega uns quants nois de l'institut i escriu la seva primera cançó.
Per sort, Conor té un germà gran, Brendan, que 
cançons de les noves bandes: Duran Duran, Th
Street” es dedicaran a imitar-los.

Amb una gravació de la seva primera cançó, torna a provar sort amb Raphina. Sorprenentment, 
noia li agrada la música i decideix  participar a la gravació del
aquesta banda no té res de professional, però 
Londres amb la seva parella. 
La pel·lícula és un homenatge a la música dels anys vuitanta i als somnis juvenils. 

SINOPSI 
 

deixa l'escola privada en la qual estudiava per començar de nou en 
centre públic del centre de la ciutat. A més de l’adaptació al nou centre, té els pares a punt de 

se. Molts nois i noies dublinesos s’imaginen anant a Londres on esperen trobar una vida 
nt i millors expectatives que a la seva ciutat. Fins i tot Raphina, que cada dia està 

fumant prop del nou institut de Conor, vol anar-hi amb la seva parella.  Conor es fixa 
immediatament amb la noia i per atraure la seva atenció, fa veure que la seva banda
per a gravar un vídeoclip. Arreplega uns quants nois de l'institut i escriu la seva primera cançó.

ermà gran, Brendan, que hi entén de música. Cada nit, Brendan 
noves bandes: Duran Duran, The Cure, Depeche Mode... Conor i  el seu grup 

los. 
Amb una gravació de la seva primera cançó, torna a provar sort amb Raphina. Sorprenentment, 

a música i decideix  participar a la gravació del vídeo. Ràpidament s’adona que 
professional, però li agrada... Tot i això, segueix planificant 

La pel·lícula és un homenatge a la música dels anys vuitanta i als somnis juvenils.  
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començar de nou en un 
iutat. A més de l’adaptació al nou centre, té els pares a punt de 

se. Molts nois i noies dublinesos s’imaginen anant a Londres on esperen trobar una vida 
Fins i tot Raphina, que cada dia està 

hi amb la seva parella.  Conor es fixa 
immediatament amb la noia i per atraure la seva atenció, fa veure que la seva banda la  necessita 
per a gravar un vídeoclip. Arreplega uns quants nois de l'institut i escriu la seva primera cançó. 

música. Cada nit, Brendan li posa 
e, Depeche Mode... Conor i  el seu grup  "Sing 

Amb una gravació de la seva primera cançó, torna a provar sort amb Raphina. Sorprenentment, a la 
dament s’adona que 

segueix planificant viatjar a 
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ABANS DE VEURE LA PE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Què veus a la imatge? Què creus que fan?

• Defineix com van vestits.

• Quin creus que pot ser l’argument de la pel·lícula

• Quina informació creus que et dona el títol 

• Has vist alguna altra pel·lícula on la música sigui una part important de l’argument

• Creus que el cartell et dona alguna informació nova?

 
  

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA

Què creus que fan? 

Defineix com van vestits. A quina dècada els situaries en funció de la roba que porten?

Quin creus que pot ser l’argument de la pel·lícula? 

Quina informació creus que et dona el títol de la pel·lícula? 

Has vist alguna altra pel·lícula on la música sigui una part important de l’argument

et dona alguna informació nova? 
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L·LÍCULA 

A quina dècada els situaries en funció de la roba que porten? 

Has vist alguna altra pel·lícula on la música sigui una part important de l’argument? 
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Investigació musical 

Conor, el protagonist de SING

comença a escoltar grups de música dels anys vuitanta.

 

• Quins grups de música van ser populars als anys 80?

• Què hi havia de nou en la música dels anys vuitanta? Quins instruments eren nous?

• Quins gèneres musicals van sorgir a l’èpoc

• Quines bandes o músics estan influenciats per la música dels anys vuitanta?

 

       Cada estudiant tria una cançó d’una banda d’aquella època 

 

•  De quina banda és la cançó?

• De què tracta la cançó?

• A quin gènere musica

 

G STREET, crea un grup de música. Seguint els consells del seu germà 

comença a escoltar grups de música dels anys vuitanta. 

Quins grups de música van ser populars als anys 80? 

Què hi havia de nou en la música dels anys vuitanta? Quins instruments eren nous?

Quins gèneres musicals van sorgir a l’època? 

Quines bandes o músics estan influenciats per la música dels anys vuitanta?

Cada estudiant tria una cançó d’una banda d’aquella època l’explica a la resta de companys/es

De quina banda és la cançó? 

De què tracta la cançó? 

A quin gènere musical pertany la cançó? 
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consells del seu germà 

Què hi havia de nou en la música dels anys vuitanta? Quins instruments eren nous? 

Quines bandes o músics estan influenciats per la música dels anys vuitanta? 

l’explica a la resta de companys/es. 
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PRIMERES REACCIONS 

 

DESPRÉ
 

 

Comenceu fent un intercanvi d’opinions i valoracions de la pel·lícula. 

- Què us ha semblat la pel·lícula? 
- Quin tema creieu que és el més important de la pel·lícula?
- Quins temes queden sense resoldre?
- Hi ha alguna cosa que no s’hagi entès o que creieu
- Us ha agradat? Per què? 

Treball en grup o individual:

Escull una escena de la pel·lícula i descriu
- Per què has triat aquesta escena
- Què aporta a la pel·lícula? 
- Per què creus que és important

Missatge de la pel·lícula 

Totes les pel·lícules tenen missatges per l’espectador/a. Quin missatge creus que volia donar el 

director amb aquesta pel·lícula. Escriu

Podeu posar en comú les frases amb  la resta de mem

 

 
 

 

Conor és el protagonista principal de la pel·lícula. La manera com es relaciona amb els altr

molta informació de quina actitud té davant la seva vida. Amb el grup, Conor guanya confi

i coratge per defensar-se de les injustícies que pateix ell mateix, de les que pateixen altres i per prendre les 

regnes de la seva vida. 

 
Ell diu que  és un futurista, gens nostalgic. 

• Quin comportament diries que és típic d’algú que mira 

• Quina música considera en Connor que és música del futur

• Quin tipus de música diríeu ara que és música del futur
 
 La manera de vestir de Conor 

• Per què creus que Conor canvia tan sovint el seu estil?

• Què creus que vol aconseg

• Què et diu de la seva personalitat?
 

Conor va aprenent música amb el seu germà i 
comença a  experimentar amb la seva 
d’estil? Quin gènere musical inspira el seu estil (per exemple, Synthpop, Gl
Wave)?  Quines conseqüències té per ell els canvis d’imatges?

CONOR I LES SEVES RELACIONS

ÉS DE VEURE LA PEL·L

Comenceu fent un intercanvi d’opinions i valoracions de la pel·lícula.  

semblat la pel·lícula?  
Quin tema creieu que és el més important de la pel·lícula? 
Quins temes queden sense resoldre? 

s’hagi entès o que creieu que no s’explica prou? 

Treball en grup o individual: 

Escull una escena de la pel·lícula i descriu-la.  
què has triat aquesta escena? 

s important? 

Totes les pel·lícules tenen missatges per l’espectador/a. Quin missatge creus que volia donar el 

director amb aquesta pel·lícula. Escriu-lo amb una frase curta.  

Podeu posar en comú les frases amb  la resta de members del grup i comentar

és el protagonista principal de la pel·lícula. La manera com es relaciona amb els altr

quina actitud té davant la seva vida. Amb el grup, Conor guanya confi

se de les injustícies que pateix ell mateix, de les que pateixen altres i per prendre les 

és un futurista, gens nostalgic.  
Quin comportament diries que és típic d’algú que mira al futur o d’algú nostalgic?

Quina música considera en Connor que és música del futur? 

Quin tipus de música diríeu ara que és música del futur? 

Per què creus que Conor canvia tan sovint el seu estil? 

Què creus que vol aconseguir? 

seva personalitat?  

amb el seu germà i veient vídeos i actuacions musicals veu a "Top of
amb la seva imatge. Què creieu que Conor espera expressar amb els seus canvis 

uin gènere musical inspira el seu estil (per exemple, Synthpop, Glam Rock o New Wave / Dark 
té per ell els canvis d’imatges?

CONOR I LES SEVES RELACIONS 
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LÍCULA 

Totes les pel·lícules tenen missatges per l’espectador/a. Quin missatge creus que volia donar el 

bers del grup i comentar-les. 

 

és el protagonista principal de la pel·lícula. La manera com es relaciona amb els altres ens dona 

quina actitud té davant la seva vida. Amb el grup, Conor guanya confiança, autoestima 

se de les injustícies que pateix ell mateix, de les que pateixen altres i per prendre les 

al futur o d’algú nostalgic? 

i actuacions musicals veu a "Top of The Pops” i 
expressar amb els seus canvis 

am Rock o New Wave / Dark 
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Brendan, Barry, Raphina i el director del centre són una influència important per a Conor i
desprenen el poder que tenen sobre ell. 
van canviant. 

 
 
Conor i Brendan 

• Com definiries la relació entre Brendar i Conor

• Analitza la perspective utilitzada en aquesta escena si creus que et dona algun
informació sobre la seva relació.

 

 

 

 
 
Conor i Raphina 

• Què li agrada a Conor de Raphina

• Quan comença Raphina a mostrar interès per Conor? 

• Creus que Raphina està enamorada
 

 
 

Barry, Raphina i el director del centre són una influència important per a Conor i
desprenen el poder que tenen sobre ell.  A mesura que la pel·lícula avança aquestes situacions 

Com definiries la relació entre Brendar i Conor? 

Analitza la perspective utilitzada en aquesta escena si creus que et dona algun
informació sobre la seva relació. 

Què li agrada a Conor de Raphina? Com definiries el que sent per ella?

Quan comença Raphina a mostrar interès per Conor?  

Creus que Raphina està enamorada de Conor? Quines escenes t’ho fan pensar

9 

Barry, Raphina i el director del centre són una influència important per a Conor i 
A mesura que la pel·lícula avança aquestes situacions 

Analitza la perspective utilitzada en aquesta escena si creus que et dona alguna 

Com definiries el que sent per ella? 

de Conor? Quines escenes t’ho fan pensar? 
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Conor i Barry 

• Què fa Conor amb el comportament de Barry al principi de la pel·lícula? Què en penses 
de la manera  que ho fa?

• Com s’explica a la pel·lícula que Barry sigui tan violent i rancurós? 

• En quin moment creus que es gira la situació? Com acon
Barry? 

• Què fa Conor per reconciliar

 
 
Conor i el director 

• Què fa Conor amb el comportament autoritari del director del centre al principi de
pel·lícula?  

• En quin moment creus que es gira la situació? Com aconse
comportament injust del director?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El final de la pel·lícula

A la primera escena de la pel·lícula Conor veu a les notícies que molts nois 

noies irlandesos marxen a Londres per començar una nova vida. A l’

escena Conor viatja cap a Londres amb la barca del seu avi.
 

• Què creus que pensa 

• La pel·lícula es va estrenar el 2016. Com creus que podria ser la vida de Conor ara? 
 

Més enllà de la pel·lícula…

• Creus que hi ha 
actualment? Penses que marxant del lloc on vius tindries més oportunitats?

• Com t’imagines el teu futur? 
  

Què fa Conor amb el comportament de Barry al principi de la pel·lícula? Què en penses 
de la manera  que ho fa? 

Com s’explica a la pel·lícula que Barry sigui tan violent i rancurós? 

En quin moment creus que es gira la situació? Com aconsegueix Conor defensar

Què fa Conor per reconciliar-se amb Barry? 

Què fa Conor amb el comportament autoritari del director del centre al principi de

En quin moment creus que es gira la situació? Com aconsegueix Conor defensar
comportament injust del director? 

El final de la pel·lícula 

A la primera escena de la pel·lícula Conor veu a les notícies que molts nois 

irlandesos marxen a Londres per començar una nova vida. A l’

escena Conor viatja cap a Londres amb la barca del seu avi. 

Què creus que pensa i sent Conor en el moment de marxar? 

La pel·lícula es va estrenar el 2016. Com creus que podria ser la vida de Conor ara? 

Més enllà de la pel·lícula… 

Creus que hi ha alguna semblança amb la situació que viviu els nois i noies 
actualment? Penses que marxant del lloc on vius tindries més oportunitats?
Com t’imagines el teu futur?  
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Què fa Conor amb el comportament de Barry al principi de la pel·lícula? Què en penses 

Com s’explica a la pel·lícula que Barry sigui tan violent i rancurós?  

segueix Conor defensar-se de 

Què fa Conor amb el comportament autoritari del director del centre al principi de la 

gueix Conor defensar-se del 

A la primera escena de la pel·lícula Conor veu a les notícies que molts nois i 

irlandesos marxen a Londres per començar una nova vida. A l’última 

La pel·lícula es va estrenar el 2016. Com creus que podria ser la vida de Conor ara?  

alguna semblança amb la situació que viviu els nois i noies 
actualment? Penses que marxant del lloc on vius tindries més oportunitats? 
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A Sing street la música és molt important. Es parla de mo

Sonora original està escrita especialment pel director de la pel·lícula John Carney. Per tant, la 

música i les lletres ajuden a explicar els diferents moments de la pel·lícula.

 

Influència de la música en Conor

Conor canvia totalment d’actitud davant de la música i

augmentar la seva confiança, l’autoestima, el coratge…

Creieu que hi ha alguna cosa que us faci sentir 

 

Els video clips 
De seguida que acaben d
musicals. Busqueu a Youtube alguns vídeo clips de grups que apareixen a la banda sonora de 
la pel·lícula com “Rio” de Duran Dura
Cure’s . 

En petits grups escolliu un vídeo clip i responeu a les preguntes següents:

• Què fa especial el vídeo?
• Quina imatge tenen els members dels grups

vídeos musicals imiten Conor i els seus amics de SING STREET?
• Quina importància té avui el vídeo musical?
• Quin significat tenen els vídeos musicals per a Conor a SING STREET?
• Quin creieu que 
• Com són els vídeos musicals 

música? 
 
 

La música des d’una perspectiva
 
Llegiu i comenteu  aquest fragment d’un article amb el vostre grup. 

(…) En l’imaginari col·lectiu, quan es parla de dones músiques se sol fer referència a les 

cantants de pop, un gènere amb més presència

representades, les cantants de pop tampoc escapen dels estereotips masclistes. Tenen uns 

patrons molt marcats: juguen amb el rol de dona sensual, femenina, amb bona imatge i que 

fa gala d’aquesta sensualitat en vídeos i core

cosificat dins de la indústria musical. Fora d’aquest espai tan limitat, les dones no es tenen en 

compte, mentre que els homes tenen un espectre molt més ampli on

activitat.(…) 

• Creieu que el mode
l’article? 

• Esteu d’acord amb el que afirma l’article
• Després d’escoltar i de veure alguns 

alguna cosa?  Quin paper t
• Per què creieu que hi ha tan poca p

 

LA MÚSICA A LA PEL·LÍCULA

Sing street la música és molt important. Es parla de molts grups dels anys 80, però la banda 

Sonora original està escrita especialment pel director de la pel·lícula John Carney. Per tant, la 

música i les lletres ajuden a explicar els diferents moments de la pel·lícula.

Influència de la música en Conor 

anvia totalment d’actitud davant de la música i la converteix en una eina per a

augmentar la seva confiança, l’autoestima, el coratge… 

Creieu que hi ha alguna cosa que us faci sentir el que sent Conor amb la música?

De seguida que acaben d’escriure la seva primera cançó, Sing Street comença a gravar vídeos 
musicals. Busqueu a Youtube alguns vídeo clips de grups que apareixen a la banda sonora de 

de Duran Dura, “Take On Me” de Aha’s or “In Between Days” 

En petits grups escolliu un vídeo clip i responeu a les preguntes següents:

Què fa especial el vídeo? 
Quina imatge tenen els members dels grups i quins elements estilístics d’aquests 

musicals imiten Conor i els seus amics de SING STREET? 
ortància té avui el vídeo musical? 

Quin significat tenen els vídeos musicals per a Conor a SING STREET?
era l’objectiu dels vídeos musicals dels anys vuitanta

els vídeos musicals actualment i quina importància tenen 

perspectiva de gènere 

Llegiu i comenteu  aquest fragment d’un article amb el vostre grup.  

En l’imaginari col·lectiu, quan es parla de dones músiques se sol fer referència a les 

cantants de pop, un gènere amb més presència femenina. Però tot i estar més 

representades, les cantants de pop tampoc escapen dels estereotips masclistes. Tenen uns 

patrons molt marcats: juguen amb el rol de dona sensual, femenina, amb bona imatge i que 

fa gala d’aquesta sensualitat en vídeos i coreografies. Es transformen en un producte 

cosificat dins de la indústria musical. Fora d’aquest espai tan limitat, les dones no es tenen en 

compte, mentre que els homes tenen un espectre molt més ampli on 

Creieu que el model de grup que es presenta a la pel·lícula encaixa amb el que diu 

Esteu d’acord amb el que afirma l’article? 
Després d’escoltar i de veure alguns vídeos musicals dels anys 80 creieu que ha canviat 

Quin paper té la dona en el reggaeton?  
Per què creieu que hi ha tan poca presència femenina en el món de la música?

 

LA MÚSICA A LA PEL·LÍCULA 
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lts grups dels anys 80, però la banda 

Sonora original està escrita especialment pel director de la pel·lícula John Carney. Per tant, la 

música i les lletres ajuden a explicar els diferents moments de la pel·lícula. 

converteix en una eina per a 

Conor amb la música? 

’escriure la seva primera cançó, Sing Street comença a gravar vídeos 
musicals. Busqueu a Youtube alguns vídeo clips de grups que apareixen a la banda sonora de 

or “In Between Days” de The 

En petits grups escolliu un vídeo clip i responeu a les preguntes següents: 

uins elements estilístics d’aquests 
 

Quin significat tenen els vídeos musicals per a Conor a SING STREET? 
musicals dels anys vuitanta?  

i quina importància tenen pels grups de 

En l’imaginari col·lectiu, quan es parla de dones músiques se sol fer referència a les 

femenina. Però tot i estar més 

representades, les cantants de pop tampoc escapen dels estereotips masclistes. Tenen uns 

patrons molt marcats: juguen amb el rol de dona sensual, femenina, amb bona imatge i que 

ografies. Es transformen en un producte 

cosificat dins de la indústria musical. Fora d’aquest espai tan limitat, les dones no es tenen en 

 desenvolupar la seva 

l de grup que es presenta a la pel·lícula encaixa amb el que diu 

musicals dels anys 80 creieu que ha canviat 

resència femenina en el món de la música? 
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Anàlisi de les lletres de les cançons:

En petits grups analitzeu les lletres de “Drive it like you stole it” i de “Brown 

Shoes”. Si hi ha alguna altra cançó que recordeu de la pel·lícula també podeu 

buscar la lletra i analitzar

  

 “BROWN SHOES”

1. Llegiu la lletra de la cançó i expliqueu  quin és el missatge que creieu que vol 
transmetre. 

2. Què critica Conor en aquesta cançó? 

3. Què creieu que vol dir amb

writing the future”

4. Què creus que simbolitzen les Brown shoes
 

You wear a dress and tell me not to wear brown shoes
You think you’re man enough to wash the makeup off my face right now?

But don’t you know the bigger th
 

And the boot’s on the other foot now Buckle up, we’re taking you down

See, your curtain’s falling, so take your bow

But don’t you know the bigger that they are the harder they fall?

See, your curtain’s falling, so take your bow

Now the boot’s on the other foot, take your bow

Yeah, the boot’s on the other foot now Buckle up, we’re taking you down

And your mask is slipping, so take your bow

Anàlisi de les lletres de les cançons: 

tits grups analitzeu les lletres de “Drive it like you stole it” i de “Brown 

Shoes”. Si hi ha alguna altra cançó que recordeu de la pel·lícula també podeu 

tra i analitzar-la. 

“BROWN SHOES” 

Llegiu la lletra de la cançó i expliqueu  quin és el missatge que creieu que vol 

Què critica Conor en aquesta cançó?  

vol dir amb la frase: “You're stuck in the past - 

”? 

Què creus que simbolitzen les Brown shoes? 

Brown Shoes 
Who the hell are you to tell me what to do? 

You wear a dress and tell me not to wear brown shoes 
You think you’re man enough to wash the makeup off my face right now?

But don’t you know the bigger that they are the harder they fall? 

And the boot’s on the other foot now Buckle up, we’re taking you down

See, your curtain’s falling, so take your bow 
And who the hell is he to tell me who to be? 
 If he wants me dancing, he can watch on MTV 

You try to shut me up 
 I’ll turn the volume up  
And drown you out 

But don’t you know the bigger that they are the harder they fall? 
Yeah, the boot’s on the other 

foot now Buckle up,  
we’re taking you down 

See, your curtain’s falling, so take your bow 
Cause you had your time 
in the sun And it’s no use 

banging your drum 

Now the boot’s on the other foot, take your bow 
What’s gonna define the rest of your life? 

Start facing the truth  
You’re stuck in a lie 

Sharp end of your knife is 
pointing at you  

Your up will be down 
Just hanging around in gravity 
boots You’re stuck in the past 

I’m writing the future 

Yeah, the boot’s on the other foot now Buckle up, we’re taking you down 

And your mask is slipping, so take your bow 
Yeah, you had your time in the sun 

Does it hurt when you’re kicking someone? 
Cause the boot’s on the other foot 

Boot’s on the other foot 
Boot’s on the other foot 

now Yeah, take your bow 
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tits grups analitzeu les lletres de “Drive it like you stole it” i de “Brown 

Shoes”. Si hi ha alguna altra cançó que recordeu de la pel·lícula també podeu 

Llegiu la lletra de la cançó i expliqueu  quin és el missatge que creieu que vol 

I'm 

 

And the boot’s on the other foot now Buckle up, we’re taking you down 
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 “DRIVE IT LIKE YOU 
1. Llegiu la lletra de la cançó

2. Què creieu que vol dir amb la frase

3. Coneixes alguna cançó que tingui un missatge semblant

4. Com encaixa aquesta cançó amb

5. En quines escenes encaixa aquesta cançó

6. Podríeu relacionar aquesta canç
 
 

You just can't stand the way that I walked out from the wreckage Can't understand the 

But I won't be waiting here for the world to win me gold

YOU STOLE IT” 
cançó i expliqueu  quin és el missatge que creieu que vol transmetre.

reieu que vol dir amb la frase “Drive it like you stole it”? 

Coneixes alguna cançó que tingui un missatge semblant? 

Com encaixa aquesta cançó amb Conor i la resta de membres del grup?

En quines escenes encaixa aquesta cançó? 

Podríeu relacionar aquesta cançó amb algun aspecte de la vostra vida?

Drive it like you stole it 
You just can't stand the way that I walked out from the wreckage Can't understand the 

way that I turned myself around 
I tried to terminate this war With you 

But you won't let it go 
You keep coming back for more 

        Freedom  I'm takin' it back 
I'm outta here, no turnin' back In a baby blue Cadillac 

      Just when I was stallin' 

             I heard an angel callin' 
This is your life 

You can go anywhere 
You gotta grab the wheel and own it  

And drive it like you stole it 
Roll it  
This is your life 

You can be anything 
You gotta learn to rock and roll it  

You gotta put the pedal down  
And drive it like you stole it  
And drive it like you stole it 

 
We get stuck in the dirt 

And we can't see where we're going  
We face all kinds of hurt 

And the friction slows us down 
But I won't be waiting here for the world to win me gold 

 And I'll leave your dust behind me 

Stranded in the road 
Freedom  I'm takin' it back 

Attitude I'm givin' it back 
In a baby blue Cadillac  
Just when I was stallin'  
I heard an angel callin' 

 
This is your life  

You can go anywhere 
You gotta grab the wheel and own it  

You gotta put the pedal down  
And drive it like you stole it 

 
This is your life  

You can go anywhere 
You gotta grab the wheel and own it  

And drive it like you stole it 
Roll it  

This is your life 

You can be anything 
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i expliqueu  quin és el missatge que creieu que vol transmetre. 

del grup? 

? 

You just can't stand the way that I walked out from the wreckage Can't understand the 
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You gotta learn to rock and roll it  
You gotta put the pedal down  

And drive it like you stole it (Hoo, hoo, hoo-
ooh-ooh) 

And drive it like you stole it (Hoo, 
hoo, hoo-ooh-ooh)  

And drive it like you stole it (Hoo, 
hoo, hoo-ooh-ooh)  

And drive it like you stole it (Hoo, 
hoo, hoo-ooh-ooh) 
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