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No puc continuar odiant
Encara que les anteriors versions de la pel·lícula se centraven més en
la venjança de Ben-Hur, els guionistes i el director han volgut posar
l’accent en el camí del perdó i la reconciliació. Al principi Judah es
mou pel desig de venjança pel mal que Messala ha fet a la seva família, i ni tan sols Esther, deixebla de Jesús, aconsegueix fer-lo canviar
d’opinió, tot i que li va preparant el camí.
—Esther: “La fe t’ha tornat a mi, la mateixa fe que t’ha mantingut
amb vida”.
—Judah: “No va ser la fe, la fe no era prou forta. Va ser l’odi. El
temps es va transformar en odi. Això em va mantenir amb vida”.
—Esther: “Oblida’t de Messala, no veus que ens han donat una segona oportunitat? Si la malgastes odiant, continuaràs sent un esclau”.
Serà la trobada amb Jesús a la crucifixió el que provocarà un canvi
radical, descobrint el perdó que l’allibera del seu odi, de manera que
acudeix a reconciliar-se amb el seu germà: “No puc continuar lluitant, no puc continuar odiant, només puc dur-te en braços”.
Dialoguem: Què opines sobre el final de la pel·lícula? Compara’l
amb la versió clàssica i el final del llibre. Creus que és una reconciliació massa “fictícia”? És possible perdonar i oblidar?

Odi, ira, por. Són mentides que fan servir per enfrontar-nos els uns amb els altres. Quan deixes de banda
l’odi que t’obliguen a sentir, és quan saps que l’amor
és la nostra naturalesa. (Jesús a Ben-Hur)

La pau interior es troba també quan es fa el primer pas i se
surt a la trobada de l’amor veritable amb el proïsme. Per tal de
poder viure en pau amb els altres, els cristians no tenim cap
altre mètode millor que el d’estar sempre disposats al perdó i
a la reconciliació. La pau de cadascú s’irradia per ella mateixa:
a la família, al cercle d’amics o, en última instància, a tota la
societat.
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Wallace havia trobat Jesús després d’una recerca històrica per a
la seva novel·la, per la qual cosa va voler que el seu protagonista visqués una trobada similar que li canviés del tot la vida. Per
això, a mesura que es desenvolupa la història de Judah Ben-Hur,
l’escriptor narra de manera paral·lela la història i el missatge de
Jesús, amb una gran presència a la novel·la, tot i que molt menor
en l’adaptació al cinema clàssica de 1959. La nova pel·lícula té una
novetat: mostra el rostre de Jesús, a diferència de les anteriors
adaptacions. Quantes vegades es troba Judah amb Jesús? ___
Dialoguem: En quines situacions? En quines altres ocasions apareix Jesús a la pel·lícula? En el camí de la nostra vida podem trobar
persones que ens fan canviar de rumb. T’ha passat alguna vegada?

Són les paraules de Jesús quan dona aigua a Judah, camí de les galeres. Una profecia que s’acomplirà anys després, quan sigui Jesús
qui caigui amb la creu i Judah li doni aigua per beure. Avui dia molts
cauen pel camí, defallits per nombrosos problemes, i pocs s’aturen
i són capaços de “donar-los aigua”. Són molts els qui davant les
injustícies i “esclavituds” d’avui miren cap a una altra banda. Ana
Palacios, periodista i fotògrafa, ens mostra en aquest reportatge
la realitat dels nens que han patit l’esclavatge a l’Àfrica occidental.
Llegeix-lo i esbrina més sobre la tasca que realitzen els missioners
salesians amb aquests nens i joves: http://bit.ly/2voLEhR

SEUS: Albacete, Alcalá d’Henares, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra-Logronyo, Canàries, Cartagena, Còrdova, CòriaCàceres, 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.
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BEN-HUR
Timur Bekmambetov, 2016

Sinopsi

«Tu faries el mateix»

Les paraules de Jesús no agradaven a tothom, i menys els poderosos,
de manera que aviat es va guanyar enemics que planejaven matar-lo.
Fins i tot a la pel·lícula Ponç Pilat afirma, després d’escoltar el missatge d’amor de Jesús: “Això és el verí. Aquest Jesús de Natzaret és
més perillós que tots els zelotes junts”. Dialoguem: En quin sentit
podia ser Jesús un perill per a la societat en què vivien? En el camí
cap a la crucifixió, Jesús diu a Judah: “He donat la vida per pròpia
voluntat”, mentre el salva d’una altra condemna segura. Per què li
subjecta la mà? _____________________________________
A la creu Jesús parla amb Dimes, el “bon lladre”, i li fa una promesa.
Quina? ___________________________________________
Dialoguem: Recordes cap altra frase de Jesús a la creu?
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Torna el pèplum
Les “pel·lícules de romans” han tornat amb força i algunes són
remakes o adaptacions d’anteriors versions. El pèplum és un
gènere ambientat en l’Antiguitat clàssica, grega, romana o
egípcia, amb túniques, espases i sandàlies, que va tenir l’edat
d’or els anys 50-60. Pot incloure històries bíbliques i també relats d’herois mitològics. Barreja drama i aventura i sol tenir
grans decorats i escenes de batalles. Espàrtac, Gladiator, Els
deu manaments, Hércules o Pompeya són algunes pel·lícules
d’aquest gènere, que sembla ressorgir en l’actualitat. Tanmateix, el director no considera que Ben-Hur sigui un remake del
clàssic de 1959, guanyador d’onze Oscar, sinó la seva particular
versió de la novel·la, que ressalta la dimensió espiritual i el
valor de la reconciliació. Quin d’aquests pèplums no és un remake?
Gladiator (2000) Quo Vadis (2001) Troia (2004)
Hércules (2014)
Pompeya (2014)
ORGANITZA:

La vida del jove Judah Ben-Hur, príncep jueu que viu a Jerusalem al començament del segle i d.C., es capgira quan és traït pel
seu germà adoptiu romà Messala. Separat de la seva família,
és enviat com a esclau a les galeres, mentre creix el seu odi
cap al seu anterior amic i germà. Salvat miraculosament després
d’una batalla al mar, Ben-Hur torna a Jerusalem i treballa per
Sheik Ilderim, un expert dedicat als cavalls i les curses. Trobarà
l’oportunitat de venjar-se del seu enemic i obtenir la llibertat participant en una cursa de quadrigues en el nou circ de Jerusalem.
Però una trobada inesperada li canviarà la vida.
Títol original: Ben-Hur. Direcció: Timur Bekmambetov. Guió: Keith R. Clarke,
John Ridley (adaptació de la novel·la de Lewis Wallace). País: Estats Units.
Gènere: Drama, Antiga Roma. Fotografia: Oliver Wood. Música: Marco Beltrami. Durada: 124 minuts. Productora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) - Paramount Pictures. Distribuïdora: Paramount Pictures Spain. Intèrprets: Jack
Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi,
Ayelet Zurer.
Qualificació per edats: Apta per a tots els públics.

COL·LABOREN:

edebé
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Menys pa i més circ
Una de les escenes clau de totes les adaptacions de la novel·la és
la mítica cursa de quadrigues al circ. Fins i tot la versió muda de
Ben-Hur de 1925 té una cursa espectacular, amb centenars d’extres
i càmeres enterrades al terra per poder enfocar les quadrigues des
de baix. La pista oval per a la cursa dirigida per William Wyler en la
versió de l’any 1959 es va construir als estudis de Cinecittà durant
un any i va ser el decorat més gran construït fins aleshores per a una
pel·lícula. Amb ajuda digital, la construcció del circ de la nova versió
de Ben-Hur va trigar només tres mesos i se’n va aixecar tan sols una
sisena part; els nivells superiors, omplerts amb deu mil espectadors,
van ser creats de manera totalment digital. Les set voltes es comptaven amb els dofins a la spina, tal com mostra la pel·lícula. Però en

realitat a Jerusalem mai no va existir un circ romà, encara que sí un
hipòdrom, probablement a l’esplanada de la vall de Tyropoeon, on en
temps d’Herodes el Gran s’hi celebraven algunes curses. Encara que
al principi al circ romà s’hi duien a terme diferents exhibicions, aviat
es va especialitzar en les curses de quadrigues, deixant l’amfiteatre
per a les lluites de gladiadors i venationes o lluites entre feres o
d’homes contra feres. L’oci a l’Imperi romà, a diferència de l’oci a
Grècia, era un instrument de dominació i contribuïa a l’embrutiment
de la població, tal com afirma Ponç Pilat: “Mira’ls, volen sang. Ara
tots són romans”. Reflexiona sobre aquestes paraules de Ponç
Pilat. Dialoguem: Per què no semblava gaire afectat per la derrota de Messala? Coneixes cap espectacle actual que s’assembli al
dels romans? Explica el sentit de l’expressió que diu Ilderim en la
pel·lícula:“Menys pa i més circ”.

Confons pau amb llibertat
La societat en què viuen Judah Ben-Hur i Jesús era una societat molt dividida, amb uns pocs privilegiats
i una massa empobrida i amb molt pocs drets. La majoria se sotmetia al poder i la dominació romana per
tal de mantenir la pau, com afirmen els zelotes a la pel·lícula: “Els grans sacerdots, vosaltres els de les
classes privilegiades, gaudiu del favor del Cèsar a canvi d’obediència”. “Confons pau amb llibertat”, dirà
Jacob el zelota a Judah. Encara que Judah no era partidari de la lluita dels zelotes, no els vol trair davant
Messala i, fins i tot, amaga Dimes a casa seva. “Aconseguiran que l’Imperi romà caigui sobre nosaltres i
adéu a la nostra llibertat”, diu a Esther. Els zelotes van seguir lluitant per la llibertat del seu poble fins que
van ser derrotats finalment a Massada, l’any 74 d.C., posant fi així a l’última revolta jueva. Van preferir
suïcidar-se abans que acceptar la rendició. En quina altra escena de la pel·lícula apareix Dimes, el zelota?
___________________________________________________________________________
Quatre anys abans, les legions romanes, comandades per Titus, el fill de l’emperador Vespasià, van destruir i saquejar el Temple de Jerusalem. El relleu de l’arc de Titus a Roma mostra el saqueig del Temple
després de la destrucció de Jerusalem. Cerca la imatge a internet i esbrina: Què és el que traslladen
els romans? __________________________________________________________________
Quin rei va construir un palau a Massada, del qual encara se’n conserven les restes?________________
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sabies que...?

La ciutat de Jerusalem ha
estat recreada a Matera,
una antiga ciutat del sud
d’Itàlia aixecada sobre
un profund barranc i en el
vessant del qual es conserven els sassi o cases
construïdes a la paret del
canó. Una ciutat “de cinema” triada ja per Pasolini
a L’Evangeli segons sant
Mateu (1964) i per Mel
Gibson a La Passió (2004).

Ben-Hur, la novel·la

Personatges i valors

Frases per dialogar

Escrita per Lewis Wallace el 1880 i bestseller al seu temps, la pel·lícula en destaca la
dimensió espiritual, afegint elements bíblics
de la novel·la que havien estat eliminats en
la pel·lícula anterior. Encara que al principi no
era creient, Wallace es va convertir al cristianisme després d’una intensa recerca sobre el
Jesús històric, després que un amic li proposés
d’escriure un llibre on es demostrés que Jesús
no havia existit. Com a testimoniatge, va escriure Ben-Hur, barrejant brillantment aspectes
del món romà amb els orígens i valors del cristianisme naixent. Investiga i troba tres diferències entre el llibre i la pel·lícula.

Assenyala dos o tres valors o qualitats, positives o negatives, que posseeixen els personatges. Explica com ha canviat Judah al llarg de la
pel·lícula i qui l’ha ajudat a canviar.

Qui diu aquestes frases? Quina prefereixes?

Judah Ben-Hur:
Messala:
Esther:
Ilderim:
Jesús:
Esperança, Fe, Amor, Valentia, Sacrifici, Supèrbia, Violència, Perdó, Humilitat, Odi, Autocrítica, Tolerància, Saviesa, Fredor...

_________: Estima els teus enemics? Això és
molt progressista.
_________: No veus que ens han donat una
segona oportunitat? Si la malgastes odiant,
continuaràs sent un esclau.
_________: No miris enrere, Judah, tens tota
la vida per davant.
_________: No pots renunciar a l’esperança,
busca un camí millor.
_________: Si Déu existeix, per què no arregla el món d’una vegada?.

Número 61, seu
Judah Ben-Hur és traït per Messala, separat
de la seva família i condemnat a l’esclavitud a
les galeres. Fixa’t en el coll: porta un collaret
que solien portar els esclaus amb una placa de
metall amb inscripcions del tipus “Reteniu-me
i torneu-me al meu amo que viu a...”. Tanmateix, en l’època de la pel·lícula els romans ja no
utilitzaven esclaus a les galeres i preferien remers especialitzats. Hi havia molts motius pels
quals una persona es podia convertir en esclau:
per abandonament dels seus propis pares, per
herència, per deutes, per ser presoner de guerra o per condemna, com en el cas de Ben-Hur,
tot i que eren enviats a les mines o a entrenarse com a gladiadors. El poder de l’amo sobre
l’esclau era absolut, però l’amo romà el podia
alliberar. Encara que en el judaisme també hi
havia esclaus, la Torà havia prescrit lleis per a
la seva protecció i havia de descansar també
en dissabte. Investiga: Què passava cada any
sabàtic amb els esclaus?

El tràfic d’éssers humans, el tràfic d’òrgans, el
treball forçat i la prostitució són esclavituds modernes
i crims contra la humanitat.
Papa Francesc @Pontifex_es, 23 d’agost de 2016

Hi ha esclaus en el segle xxi? Sí, es calcula que hi ha gairebé 49 milions
d’esclaus al món en més de 167 països, incloent-hi Europa. Investiga i explica
als companys i companyes dos tipus d’esclavitud en l’actualitat, i afegeix a més
propostes per acabar amb aquesta xacra de la humanitat.
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