
Atrapa la bandera
Enrique Gato, 2015

Sinopsi: La pel·lícula d’animació ens conta la
història de Mike Goldwing, un noi de 12 anys,

fill i nét d’astronautes, l’avi del qual va marxar
de casa després que hagués d’abandonar el

programa Apol·lo quan el seu pare era un nen.
Des de llavors no parlen i la mare intenta

treballar per la reconciliació, però sense èxit.
Però tot canvia quan la NASA decideix tornar a
l’espai i portar de nou els seus astronautes per

recuperar la bandera americana plantada el
1969, abans que la destrueixi el malvat

milionari Richard Carson, demostrant que
l’home sí que va arribar a la

Lluna. Mike viatjarà juntament amb la seva
amiga Amy i el seu tossut avi amb l’ajuda del

seu pare i el seu amic Marty de la NASA.
Descobriran que cooperant tot és possible i

l’avi Frank s’adonarà que el més important en
la seva vida no era a la Lluna, sinó a la Terra.

Director: Enrique Gato. Guió: Jordi Gasull.
Música: Diego Navarro. Premis: Goya a la

millor pel·lícula d’animació. Premi Cinema i
Educació en Valors.

Parlem sobre els
personatges

Durant la pel·lícula hem conegut diver-
sos personatges. Escriu dos o tres valors
o qualitats que posseeixin. Poden ser
positives o negatives. Si no entens el
significat d’algunes paraules, pots pre-
guntar al teu mestre.

MIKE:
AMY:
MARTY:
RICHARD CARSON:
AVI FRANK:
SCOTT:
SAMANTHA:

Optimista • Intel·ligent • Enginyós • Bon
amic • Sincer • Curiós • Valent • Pacifica-

dor • Perseverant • Assenyat • Fidel • Amable
• Alegre • Educat
Superbiós • Mentider • Malvat • Avar • Covard
• Presumit • Caparrut • Egoista • Autoritari
• Violent • Individualista • Descortès • Pessi-
mista

Quin és el teu personatge favorit?
Per què? 

Frases per treballar

Qui les diu? Què creus
que signifiquen? Quina t’agrada
més?

__________: La família és el més important que
hi ha.

__________: El fracàs no és una opció.
__________: Sigues un murri si això

t’omple la butxaca.
__________: Gràcies per no rendir-te.
__________: Aneu a buscar aquesta

bandera, que el món vegi
qui hi va arribar primer.

__________: Hem tornat com la prime-

ra vegada, com una llum d’espe-
rança per a la humanitat.

__________: Nois, tenim una missió.
__________: Nosaltres vam plantar aquesta

bandera en nom de tota la huma-
nitat.

__________: Em salto una regla en tota la meva
vida i acabo en un coet amb
destinació a la Lluna.

__________: M’has salvat la vida, has estat molt
valent

__________: Jo només volia que la família tor-
nés a estar unida.

__________: Què hi ha més important que anar
a la Lluna?

No ens hem de rendir,
d’acord?

A la família Goldwing hi ha una gran
passió per l’espai. El pare de Mike i el seu
avi són astronautes, però l’avi està retirat
i no es parla amb el seu pare.

MIKE: Però si l’avi no vol, per què no el
deixem en pau?

SAMANTHA: Mike, no oblidis mai això.
L’avi és part d’aquesta família i la
família és el més important que hi ha. I
per això no ens hem de rendir, d’acord?

Per què insisteix la mare en el fet
que l’avi comparteixi l’àpat
familiar? 

¿La gran mentida?

CARSON: Sabien que el 50 % de la
població mundial no creuen que l’ho-
me hagi trepitjat la Lluna? La Lluna,
el gran somni del meu pare. Ell va
oferir una gran part de la seva fortu-
na perquè l’hi deixessin anar, però la
NASA li ho va impedir. El meu pare,
un home que ho va tenir tot, va morir
sense complir el seu major somni.



Quina injustícia... Però avui tothom sabrà
que la carrera espacial va ser una gran
mentida.

Per què surt Richard Carson a la
televisió? Per què tanta gent li fa cas,
l’admira i li dóna suport?
Quines són les veritables intencions
de Carson? 

MIKE: I per què la NASA no torna a la Lluna i
prova que aquest paio és un mentider?

SCOTT: Tant de bo poguéssim, però no tenim
coets preparats. La cursa espacial es va acabar
fa anys.

I és que el seu pare s’està entrenant per a una
missió que s’endarrereix... fins al 2022.

Per què creus que no s’ha tornat a la
Lluna? Com ha aconseguit la seva

fortuna Richard Carson? Quin és
l’ensenyament que li ha transmès el seu
pare?

Richard Carson és el dolent de la pel·lícula, no li
importa mentir, robar o assassinar per aconseguir
el que vol. Però creus que ha estat així des de
sempre o que la seva familia l’ha influït en la seva
manera de ser?

Sabies que la pel·lícula fa, en aquesta escena, una
al·lusió al gran director de cinema Stanley Kubrick
i al fals mite del seu complot amb la NASA?
Sembla que hi ha una “falsa” entrevista tres dies
abans de morir en què confessa que els allunatges
van ser falsos i que van ser dirigits per ell.

Quina famosa pel·lícula sobre l’espai va
realitzar Stanley Kubrick?

Tornem a la Lluna. I tu seràs el
comandant

«Aquesta és la missió, arribar a la Lluna abans
que Carson destrueixi la bandera que van plantar
el 69. Si no hi ha bandera, creuran que no vam ser-
hi».

La NASA planeja reparar el Saturn V, que
volarà de nou després de 45 anys, i els
astronautes veterans entrenaran els joves.

SABIES QUE... el coet Saturn V, el més
gran construït mai per la NASA, amb
110 metres d’altura i 3 milions de kg, va
llançar la majoria de les naus del progra-
ma Apol·lo?

És una oportunitat perquè l’avi i el pare
de Mike tornin a parlar, així que Amy
l’anima a aconseguir-ho: “És la teva opor-
tunitat”. “Tenim una missió”, diu Mike.
Quina és aquesta «missió»? 

Com el van ajudar els seus amics a
aconseguir-ho? 
Creus que és millor treballar en
equip per aconseguir determinades
coses? Posa’n algun exemple.

Què tenia a dins la carta de
Mike al seu avi? Amy i Marty 

són bons amics de Mike? Com es
poden distinguir els bons amics?

SABIES QUE... només 12 persones van tre-
pitjar la Lluna? Llegeix aquestes notícies i
esbrina en quin any va sortir l’última nau:
http://www.20minutos.es/noticia/1571543/0/arms-
trong/luna/hombres/
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/pre-
guntas-respuestas/icuantas-misiones-espaciales-
han-llegado-a-la-luna

Jesús també va triar 12 deixebles per
a una missió; eren els seus apòstols,

els seus enviats. Enviats perquè? Quina era
la seva missió? 

Gràcies per no rendir-te

Quan els nens s’adormen, Samantha parla
des de la Terra amb Frank, i Frank li agra-
eix que no es rendís.

FRANK: Samantha, gràcies per no rendir-
te. T’ho agraeixo més del que imagines.

SAMANTHA: Agraeix-l’hi al teu nét, per
bé o per mal això és cosa seva. Frank,
gaudeix del moment. El destí et devia
aquest viatge.

Una de les coses que més ens costa és ser
agraïts o demanar perdó. L’avi Frank  can-
via amb aquest viatge i s’adona que les
coses que més importen a la vida no són
precisament fora de la Terra.

A qui li dóna les gràcies? Per què? 
A qui li demana perdó? Per què? 

DIALOGUEM: Et costa donar les
gràcies? I demanar perdó?
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En marxa, nois. Tenim una
missió

Quan inicien la seqüència d’allunatge Mike s’adona
que el seu avi necessita ajuda amb els comanda-
ments, però a l’avi li costa acceptar l’ajuda, acceptar
que no pot fer-ho sol. Junts aconsegueixen allunar
sans i estalvis. Demanar ajuda o acceptar-la és una
cosa que ens costa acceptar.

Quan has necessitat ajuda? ¿L’has
demanat? Qui et va ajudar? 

Els grans necessiten els joves en nombroses
ocasions, però també els joves necessiten la
saviesa de la gent gran, com hem vist en la
pel·lícula.

Què van ensenyar els “astroavis” als
joves astronautes? 
I què van ensenyar Mike i Marty als seus
grans? 

SABIES QUE... els vestits dels astronautes que van
trepitjar per primera vegada la Lluna van ser fets
a mà per unes ancianes cosidores?

L’arribada de l’home a la Lluna és un esdeveni-
ment que tothom recorda. La majoria de la gent
fins i tot es recorda del que estava fent en aquell
precís moment.

Pregunta als teus avis: Com van viure
l’arribada de l’home a la Lluna? 

“Hem tornat com la primera vegada, com una
llum d’esperança per a la humanitat”.

Per què Amy està tan contenta en trepitjar
la Lluna?

Sabíeu que la primera dona a viatjar
a l’espai va ser una civil russa el

nom en clau de la qual era Chaika 
(gavina)? Però quin era el seu nom real?
En quin any va viatjar? 

Imagina’t que ets Mike i observes des de la
Lluna, la Terra un planeta “blau”, amb

aigua i vida. Únic en el nostre Sistema Solar. Amb
diversitat de plantes, animals i éssers humans.
Però precisament l’ésser humà, que té la tecnologia
per anar a la Lluna i viatjar a altres planetes, està
destruint la seva “casa” amb la destrucció forestal,
la contaminació del medi ambient i les guerres. En
aquest món hi ha molts “Carson” que només es
preocupen dels diners i no de la cura del planeta.

Quin missatge transmetries a la humanitat
si estiguessis a la Lluna? 

Els cristians creiem que la Terra i tot
l’univers han estat creats per Déu: “Déu

va veure tot el que havia fet, i era molt bo” (Gn
1,31). Però només l’home ha estat creat a la
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seva “imatge i semblança”. Això comporta
una gran responsabilitat, ja que hem de tenir
cura de la Creació.

Déu ens convida a col·laborar en el perfecciona-
ment de la Creació.

Coneixes els consells del papa Francesc
per tenir cura del medi ambient?
http://www.austral.edu.ar/contenido/2015/09/10-consejos-
del-papa-francisco-para-cuidar-el-medioambiente/

Però quan van a buscar la bandera
descobreixen en el seu lloc la bandera

de l’empresa de Carson. Sabies que avui dia són
precisament les empreses privades les que estan
invertint més diners en la rercerca per realitzar
viatges a la Lluna i als altres planetes? Què és el
que busquen fora de la Terra? Per què? Creus que
el que hi ha a la Lluna, en els asteroides o en altres
planetes pot pertànyer a la primera empresa que
hi arribi?

Quan tenim una missió difícil també apareixen
els problemes i podem desanimar-nos. Mike es
desanima quan Carson segresta el seu avi: “Hem
perdut la comunicació, no sabem pilotar això i
aquest pirat ha segrestat el meu avi. Estem
acabats”.

Quins problemes troben l’avi i els
nens en el camí per recuperar la

bandera? Com els solucionen? Qui els
ajuda?
T’has desanimat alguna vegada quan
havies de fer una tasca o complir una
missió? Vas llençar la tovallola o vas
seguir endavant?

Mike va recuperar el seu avi i a lliurar la bandera.
Ell compleix la seva part del tracte,
però Carson no. Per què? 

No obstant això, els nois estaven gravant-ho tot
perquè el món veiés que els havia enganyat i
quines eren les seves intencions:
CARSON: Vendré energia a tot el planeta i el

país que no estigui disposat a pagar...,
BOOM, el desintegro, igual que faré ara
amb vosaltres.
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Abans de marxar, l’avi i els nens tornen a deixar la bandera
a la Lluna:

AVI FRANK: El 1969 l’ésser humà va realitzar la gran
proesa i va plantar una bandera per prendre possessió
de la Lluna en nom de tota la humanitat. Avui, gairebé
50 anys després, repetim aquest gest remarcant que
aquest bell satèl·lit natural no pertany a cap persona,
ni empresa, ni país, sinó a tota la humanitat. Una cosa
per la qual han de vetllar les properes generacions,
unides com una família.

La missió a la Lluna havia conclòs amb èxit, però a
l’avi Frank li queda una missió a la Terra. Frank ha hagut
de viatjar a la Lluna per adonar-se que el més important
de la seva vida era a la Terra i no ho havia valorat. Per això,
amb el gest de l’abraçada i sense paraules, li demana perdó
al seu fill. Es pot demanar perdó de moltes maneres. Com
prefereixes tu demanar perdó? Amb quins gestos o paraules?

Guies elaborades per Setmana de Cinema Espiritual.

ORGANITZEN: Delegacions de Joventut de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Tarragona, Girona, Lleida, Solsona,
Urgell, Mallorca i Menorca.

COL·LABORA:
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Em vaig equivocar, va ser l’error més
gran de la meva vida

Quan l’avi creu que està a punt de morir perquè el seu casc
està trencat, confessa al seu nét per què va abandonar casa
seva i el seu pare. Què és el que havia passat? Per què va
marxar?

FRANK: El que més anhelava era anar a la Lluna i en perdre
la meva oportunitat em vaig sentir un fracassat. Indigne
de tot, fins i tot de la meva família. En realitat em sentia
fatal per culpar Scott, veia el meu fill i em feia vergonya
de sentir ràbia cap a ell i això em feia pensar que era un
mal pare. Em vaig sentir tan malament que vaig pensar
que estarien millor sense mi. Em vaig equivocar, va ser
l’error més gran de la meva vida.

El seu fill ho estava escoltant tot des de la Terra. El va
perdonar? Com ho saps?

A vegades donem les culpes als altres quan no les
tenen. Però si ens equivoquem, sempre podem dema-

nar perdó, com l’avi Frank, perquè reconciliar-nos és el més
important.

DIALOGUEM: Has demanat perdó alguna vegada a la
teva família o als teus amics? Per què? T’han
perdonat? Com et vas sentir en demanar perdó?

APRENEM DE JESÚS: “Quantes vegades hauré de
perdonar al meu germà les ofenses que em faci? Set

vegades?”, va preguntar Pere a Jesús. “No et dic set vegades,
sinó setanta vegades set” (Mt 18,21-22).

Què volia dir Jesús amb aquestes paraules? 
A qui diu Jesús que hem d’imitar quan perdonem? 

“I quan pregueu, si teniu res contra algú, perdoneu-ho, i així
també el vostre Pare del cel us perdonarà les vostres faltes”
(Mc 11,25).




