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Sinopsi
La pel·lícula està basada en la història real d’un soldat de 
l’exèrcit dels EUA. Desmond Doss, un cristià adventista del Setè 
Dia, objector de consciència, que es va negar a portar armes al 
front i que, tanmateix, va ser condecorat amb la Medalla d’Honor 
pel president Harry S. Truman per haver salvat la vida a més de 
75 homes sota el constant foc enemic durant la brutal batalla 
d’Okinawa, durant la Segona Guerra Mundial. Basada en fets 
reals.

Títol original: Hacksaw Ridge. Direcció: Mel Gibson. País: Estats Units. 
Any: 2016. Durada: 131 min. Gènere: Bèl·lic. Drama. Biogràfic. Guió: An-
drew Knight, Robert Schenkkan. Música: Rupert Gregson-Williams. 
Fotografia: Simon Duggan. Intèrprets: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam          
Worthington, Hugo Weaving, Vince Vaughn, Rachel Griffiths. 
Qualificació per edats: No recomanada per a menors de 16 anys. 
Advertiment: Conté escenes bèl·liques de gran violència.

El retorn de Mel Gibson
Deu anys després d’Apocalypto (2006), Mel Gibson es torna a 
posar rere les càmeres dirigint una brillant pel·lícula, Hasta el 
último hombre, que ha sorprès molta gent amb sis nominacions 
als Oscar, destacant les de Millor Director i Millor Pel·lícula. 
Tot i que finalment s’ha endut només les de Millor muntatge 
i Millor Mescla de So, la pel·lícula ha estat reconeguda com 
una de les millors del 2016. Mel Gibson va assolir la fama pro-
tagonitzant Mad Max (1979), però el 1993 va començar a diri-
gir i amb Braveheart (1995) va ser guardonat amb els Oscar al 
Millor director i a la Millor Pel·lícula. La Passió de Crist (2004), 
que mostra les últimes hores de la vida de Jesucrist, va ser un 
altre dels seus grans i controvertits èxits. 

Mel Gibson, 2016

edebé

Sento que els meus valors estan sent 
atacats
Des que Desmond es va negar a fer servir les armes, els companys 
i superiors el menystenien, i van tractar d’intimidar-lo, d’assignar-li 
dures obligacions extra, i fins i tot de declarar-lo incapacitat mental, 
però no van aconseguir que se n’anés. El veien com una càrrega, 
quan en realitat va ser ell qui en la batalla va carregar amb ells i els 
va salvar la vida. Ni els superiors ni els companys respectaven les 
seves creences religioses i intentaven fer-lo “entrar en raó”:
—Ens enfrontem a Satanàs mateix, segur que com a cristià n’ets 
conscient.
—En soc conscient, per això m’he allistat, però ho sento, no portaré 
armes.  

En el segle xxi encara es continua atacant les persones per les seves 
creences religioses. Sabies que el cristianisme és la religió més per-
seguida? En els dos últims anys, almenys 8.313 cristians han estat 
assassinats per la seva fe i un de cada sis viu en països on hi ha per-
secució religiosa. Investiga: Quins són aquests països? _________
_________________________________________________
_________________________________________________

Què vols de mi?
Què vols de mi? No ho entenc, no t’escolto... No és fàcil entendre 
la voluntat de Déu, de vegades té por de confondre-la amb la seva. 
Desmond llegeix la Bíblia i resa a Déu cada dia, i davant l’ordre de re-
tirada al penya-segat diu a Déu: Què vols de mi? No sap què fer, però 
aviat escolta els seus companys malferits que criden: Un metge! 
Ajuda!, i ho té clar... Es quedarà per salvar-los, encara que s’arrisqui 
a morir en l’intent. Déu el sosté i li dona forces, com diu el profeta 
Isaïes. En veure la seva fortalesa i el seu valor extraordinari, fins i tot 
el capità Glover s’espera i no dona ordres d’atacar fins que Desmond 
no acabi de resar: La majoria no creu de la mateixa manera que tu, 
però sens dubte creu en el mateix que creus tu. El que has fet és un 
autèntic miracle i en volen formar part.
Ex 17, 11-12 Quin personatge de la Bíblia es quedava pregant amb 
les mans aixecades mentre el poble era a la batalla? ________ Què 
passava quan abaixava les mans? ___________ A ell també li va 
costar entendre i seguir la voluntat de Déu. Per què? __________
Dialoguem: Com es pot conèixer la voluntat de Déu?

SEUS: Albacete, Alcalá d’Henares, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra-Logronyo, Canàries, Cartagena, Còrdova, Còria-
Càceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Lleó, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Oriola-Alacant, Palència, 
Pamplona-Tudela, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Solsona, 
Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa, Tui-Vigo, Urgell, València, Valladolid, Vic, Vitòria, Zamora, Saragossa.

ORGANITZA:

“Que no ho sabeu? No ho heu sentit a dir mai? El Senyor 
és Déu per sempre, ha creat la terra d’un cap a l’altre. No es 
cansa, no defalleix. És insondable la seva intel·ligència. Dóna 
noves forces als cansats, enrobusteix els qui són febles. Els jo-
ves es cansen i defalleixen, els millors guerrers ensopeguen i 
cauen; però els qui confien en el Senyor recobren les forces, 
alcen el vol com les àguiles, caminen sense cansar-se, corren 
sense defallir.”

Ajuda’m a salvar-ne un més
La seva pregària fou constant. Envoltat pel foc enemic, no es va 
refugiar i va ignorar l’ordre de retirada per evacuar els companys. 
Després d’haver salvat 75 soldats, va continuar atenent els ferits 
durant dies, fins que el 21 de maig va ser ferit a les cames per una 
granada. Quan el van pujar a la llitera per ser evacuat va veure un 
altre soldat que estava pitjor i va demanar que l’altre fos pujat, que 
ell s’esperaria. Mel Gibson parla de la seva pel·lícula no com una 
pel·lícula més de “guerra”, sinó com una història d’amor al proïs-
me, d’algú que és capaç de lliurar la seva vida pels altres. Algú fidel 
a les seves creences, i a qui no li importa nedar com un salmó a con-
tracorrent enmig de l’infern de la guerra.  Dialoguem: Amb quines 
paràboles de l’Evangeli es relaciona la seva història? Col·loca les 
paraules amics i enemics en la citació correcta: Jn 15, 13: “Ningú no 
té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus ________.” 
Mt 5, 44: “Estimeu els vostres __________, pregueu pels qui us 
persegueixen, feu bé als qui us odien.”

Tu fes el mateix: Vocació de servei
Desmond ho té clar des del principi: “M’he d’allistar, no em puc que-
dar aquí mentre els altres lluiten per mi”. En el judici dirà en defensa 
seva: “Necessito servir... només que mentre els altres arrabassen 
vides jo les salvaré. Amb un món tan decidit a destruir-se a si mateix 
no em sembla una cosa tan descabellada voler reconstruir-lo una 
mica”. Desmond porta en el seu casc el símbol de la Creu Roja. Va 
estudiar primers auxilis a la Creu Roja per poder servir millor. Per què 
es va posar aquest símbol? ______________Investiga més sobre 
la història de Henry Dunat, el fundador de la Creu Roja. En quin 
llibre va suggerir la idea d’una organització neutral que ajudés els fe-
rits en batalla? ____________ Quin premi va rebre? __________
Dunat va veure una necessitat enmig del sofriment i va promoure 
la creació d’una organització que donés una resposta al problema i 
alleugés la situació. L’any 2015 Òscar Camps va veure el sofriment 
dels refugiats al mar i va prendre la iniciativa fundant Proactiva Open 
Arms. Investiga: Quina és la tasca de l’organització?
Reflexiona i posa en comú: Si observes els problemes del món 
actual, en quin camp t’agradaria “servir”? Què podries fer tu per “re-
construir una mica el món”, tal com diu Desmond?

http://www.pastoraldejuventud.es/
semanadecineespiritual/

« Fes tu el mateix»

ISAÏES 40, 28 -31

COL·LABOREN:
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Desmond Doss: l’home rere la història
Desmond era un jove de Virgina criat en l’àmbit de l’Església Ad-
ventista del Setè Dia, amb fortes creences cristianes, entre les 
quals destacava la negativa a matar. Vegetarià i prim —d’aquí el 
sobrenom “espiga”—, rebutjava treballar o entrenar els dissabtes. 
El 1943, amb 24 anys, es va presentar voluntari a l’exèrcit, sempre 
que respectessin les seves creences sobre no matar i no utilitzar les 
armes. Fou un objector de consciència que va patir burles i assetja-
ment durant el seu entrenament, però que va aconseguir formar part 
del cos mèdic de la 77 Divisió d’Infanteria, destinada a Okinawa. Allà 

va ser on Doss va demostrar un valor extraordinari, a més de ser un 
home creient i fidel als seus principis: va salvar 75 soldats malferits 
del seu batalló. Ferit a les cames, va tornar a casa, encara que amb 
tuberculosi, i va acabar perdent un pulmó. El president Truman el va 
condecorar amb la Medalla d’Honor el 1945; va morir amb 87 anys el 
2006. Les següents pel·lícules bèl·liques també es basen en històries 
reals. En quina hi actua Mel Gibson? Quina té una versió des de la 
perspectiva japonesa?  Salvem el soldat Ryan   Cuando éramos 
soldados    Banderes dels nostres pares   Windtalkers 

Soc un objector de consciència
Desmond es va allistar com a objector de consciència, encara que 
a ell li agradava dir que era un “cooperador de consciència” i així 
podia servir Déu i el seu país. L’objecció de consciència és la ne-
gativa a obeir ordres o realitzar actes per motius de consciència. 
Pot ser contrària a la llei, exposant-se llavors a patir diferents con-
seqüències legals, o admesa per la llei, complint normalment una 
prestació social substitutòria. Els primers objectors de conscièn-
cia es van oposar al reclutament obligatori durant la I Guerra Mun-
dial. Dinamarca va ser el primer país que va reconèixer legalment 
l’objecció de consciència. No s’ha de confondre amb el pacifisme, 
moviment més ampli que recorre també a la no-violència activa, la 
diplomàcia o les campanyes educatives. També es diferencia de la 
desobediència civil (Thoreau), que acostuma a pretendre canviar 
la llei. Realitza un treball sobre els objectors espanyols enfront 
de l’antic servei militar obligatori.

Tots podem canviar
A la pel·lícula hi ha diversos personatges que 
maltracten físicament i verbalment les per-
sones que tenen al seu voltant. Del seu pare, 
alcohòlic i maltractador, dirà: “No ens odia a 
nosaltres, s’odia a si mateix”. Des que va tornar 
de la Gran Guerra, perdent els seus amics, ja 
no era el mateix. Patia, igual que molts soldats, 
d’estrès posttraumàtic. Quins en són els 
símptomes? ________________________
_________________________________
__________________________________
El sergent Howell i Smitty també van anar can-
viant d’actitud en contacte amb Desmond i, fins 
i tot, el capità Glober li demana perdó.

Personatges i valors
Assenyala dos o tres valors o qualitats que pos-
seeixen els personatges. Poden ser positives 
o negatives. Tria un personatge i explica com 
evoluciona al llarg de la pel·lícula. 

Desmond Doss:
Dorothy Schutte:
Tom Doss:
Sergent Howell:
Capità Glover:
Smitty Ryker:
Coherència, Sacrifici, Generositat, Fortalesa, 
Fe, Respecte, Humilitat, Responsabilitat, Vio-
lència, Esforç, Desesperança, Supèrbia...

Frases per dialogar
Qui diu aquestes frases? Quina és la teva pre-
ferida i per què?

_________: No sé com viuré amb mi mateix si 
no em mantinc fidel als meus principis.
_________: Crec en aquest llibre tant com 
qualsevol i com qualsevol lluito contra la meva 
consciència, però, què es pot fer quan tot allò 
que valores en aquest món és atacat?
_________: Soc diferent, ho sé, però no fingi-
ré ser algú que no soc. Soc el que soc.
_________: No confonguis la teva voluntat 
amb la del Senyor.
_________: Vaig aprendre a odiar aviat i 
a jutjar ràpidament la gent, i amb tu em vaig 
equivocar.

La guerra és sempre una derrota          
de la humanitat
La negativa a participar en l’exèrcit ja apareix en alguns dels primers 
cristians, temorosos de les pràctiques idolàtriques i també a causa del 
rebuig a la violència, i enfonsa les arrels en el missatge de pau i amor als 
enemics portat per Jesús en els Evangelis. La doctrina de la guerra justa 
va ser iniciada per sant Ambròs i continuada per sant Agustí i sant Tomàs, 
tot i que el pacifisme extrem va subsistir al llarg dels segles. Actualment 
l’Església condemna la “crueltat de la guerra” (GS 77, CCE 2307-2317), ja 
que en surten perjudicades totes les parts i es generen nous conflictes. 
Cal lluitar contra les causes de la violència, especialment la injustícia i 
les “estructures de pecat”. Només s’admet la guerra de “defensa” una 
vegada esgotats tots els recursos pacífics de la diplomàcia (GS 79) i res-
pectant la proporcionalitat. Llegeix les quatre condicions per a una guerra 
de defensa. Es compleixen en les guerres actuals?

Avui el pecat es manifesta amb tota la seva for-
ça de destrucció en les guerres, en les diverses for-
mes de violència i abús, en l’abandonament dels més 
fràgils. El món ha d’aturar els senyors de la guerra. 
Perquè els qui en paguen el preu són sempre els úl-
tims, els indefensos.

                 Papa Francesc, en una entrevista al diari italià La Repubblica. 13 d’abril de 2017.

Sabies que...?
El primer objector de conscièn-
cia del qual es té constància va 
ser sant Maximilià, fill d’un ve-
terà de l’exèrcit romà, que va ser 
executat per negar-se a formar 
part de l’exèrcit, ja que les seves 
conviccions cristianes li ho im-
pedien. En el judici va declarar 
que com a cristià no podia matar 
ningú, i per això no podia servir 
en l’exèrcit. Tot i les amenaces 
de tortura i mort, va romandre 
fidel i va ser decapitat el 12 de 
març de l’any 295.

1. El dany causat per l’agressor ha de ser constatable, greu i 
durador.

2. No hi ha cap altre mitjà per a posar fi a l’agressió o per a 
evitar-la. Cal esgotar totes les possibilitats pacífiques.

3. Les conseqüències de l’ús d’armes per a la defensa no poden 
ser més greus que els danys produïts per l’agressor.

4. La defensa ha de presentar condicions realistes d’èxit.

DOCAT, 290
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