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Els vull regalar això
L’Abigail no creu en els curanderos i ha acceptat que està en una
fase terminal del càncer. Però vol regalar als seus pares una mica
d’esperança, ja que han estat patint durant quatre anys i, per això, li
demana a l’Alec que l’aculli durant un parell de dies. L’agraïment és
una actitud positiva i un valor clau en la vida que ens pot ajudar molt
a créixer. Una actitud que també mostren els habitants de Lunenburg,
fins i tot quan l’Alec decideix rebutjar el seu do, tot mostrant agraïment per les primeres curacions i acceptant la seva decisió. Pensa i
escriu dos o tres motius pel quals estàs agraït a la teva família, als
teus amics i a Déu:
Familía:
Amics:
Déu:

Hasta el último
hombre

Ignacio de
Loyola

Lo que de
verdad importa

DOCAT, 308

Tens el do de guarir
L’Alec té el do de guarir, un do que Déu mateix ha atorgat a membres
de la seva família. Jesús de Natzaret també tenia el do de curació i va
dur a terme nombroses guaricions als pobles i ciutats per on passava tot
anunciant el Regne de Déu. Uneix cada guarició amb la citació bíblica
corresponent.
Resurrecció de la filla de Jaire		

Jn 11, 1-44

Guarició del sordmut

Mt 9, 27-31

Guarició de dos cecs

Mc 5, 21-43

Resurrecció de Llàtzer

Mc 7, 31-37

La vida d’en
Carbassó

Ovejas y lobos
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Visibilitzar el càncer

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

Cada tres minuts un nen és diagnosticat amb càncer i es calcula que
hi ha 250.000 afectats cada any al món. Paco Arango ha triat una
protagonista amb un gran carisma i desimboltura, l’Abigail, que igual
que l’Antonio a la pel·lícula Maktub, no dubta a parlar sobre la seva
malaltia amb naturalitat i no vol que la tractin de manera diferent o
que li tinguin llàstima. Iniciatives com les campanyes de prevenció,
les curses contra el càncer i el llaç rosa del càncer de mama o el
daurat del càncer infantil contribueixen a aquesta visibilització. Dialoguem: Tens algun amic o familiar que hagi tingut càncer? Com ha
viscut la seva malaltia?

Lo que de
verdad importa
Paco Arango, 2017

Sinopsi
L’Alec és un jove anglès egoista, faldiller i addicte a les apostes,
ple de deutes i incapaç de posar en ordre la seva vida. Quan
la seva botiga de reparació d’aparells elèctrics és a punt de fer
fallida, un oncle a qui mai va conèixer li proposa pagar tots els
seus deutes a canvi que es mudi a Nova Escòcia durant un any.
A Lunenburg, un petit poble on van viure els seus avantpassats,
descobreix que té el do de la curació i haurà de triar entre acceptar i rebutjar aquest do.

Fes tu el mateix
Paco Arango està convençut que la vida és un regal i va decidir tornar
part d’aquest regal “tacant-se les mans”, treballant com a voluntari a
l’Hospital Niño Jesús de Madrid. El 2005 va crear la Fundació Aladina,
que proporciona suport integral als nens malalts de càncer i les seves
famílies. La fundació també contribueix a millorar les instal·lacions
hospitalàries i, amb els diners recaptats amb la pel·lícula Maktub es
va construir un centre de trasplantament de medul·la òssia a l’Hospital
Niño Jesús. El desembre de 2016 es va inaugurar la nova UCI Aladina.
La recaptació de la seva nova pel·lícula es lliurarà íntegrament a la xarxa de campaments per a nens greument malalts
Serious Fun Children’s Network, fundada per Paul Newman
(1925-2008) i amb la qual la Fundació Aladina col·labora estretament. Centenars de nens podran passar unes vacances “màgiques” a Barretstown (Irlanda), sense despesa per a les famílies.
Has pensat alguna vegada a ser voluntari? En quin camp t’agradaria?

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

XIV

Treball en equip: Llança una campanya per a sensibilitzar i visibilitzar el càncer infantil i difon-la a la teva escola o institut.
Vivint de cara a un Déu personal que ens va estimar i que vol
alguna cosa per a nosaltres, esdevenim fills d’un pare comú i
germans i germanes entre nosaltres. Quan l’agraïment, el sentit i la responsabilitat determinen la nostra vida individual i
col·lectiva, sorgeix aleshores una cultura d’estimació recíproca;
la confiança, el consol i l’alegria de la vida es tornen plausibles.

La buena
mentira

M’agrada fer somiar i pensar la
gent amb les meves pel·lícules

Títol original: The Healer. Direcció: Paco Arango. Guió: Paco Arango. Gènere: Drama, Comèdia. Fotografia: Javier Aguirresarobe. Música: Nathan
Wang. Durada: 113 minuts. Distribuïdora: European Dreams Factory. Intèrprets: Oliver Jackson-Cohen, Kaitlyn Bernard, Camilla Luddington, Jorge
García, Jonathan Pryce. Qualificació per edats: Apta per a tots els públics.

Paco Arango ha tornat amb una pel·lícula 100 % benèfica, una
“faula” que ens omple d’optimisme i ganes de viure, com en la
seva primera obra, Maktub (2011), en la qual també reflectia
les vivències amb els nens malalts de càncer. La nova pel·lícula
tracta temes com les segones oportunitats, la fe i la increença,
la llibertat i la gràcia o la providència divina. Assenyala els
gèneres que es poden assignar a aquesta pel·lícula:
Comèdia
Fantasia
Thriller
Drama
màgic Aventura
Històric Cinema social
ORGANITZA:

Realisme
Romàntic
COL·LABOREN:

edebé
02/10/2017 21:18:46

Personatges i valors

Frases per dialogar

La paràbola dels talents

Assenyala dos o tres valors o qualitats que posseeixin els personatges. Poden ser positives
o negatives. Dialoguem: Com ha evolucionat
l’Alec al llarg de la pel·lícula? Per què?

Qui diu aquestes frases? Comenta amb els
companys quina és la teva frase preferida i per
què.

L’Alec té un do, un do que li ha estat donat gratuïtament per Déu. Però també és una responsabilitat que ha d’acollir lliurement. Tots tenim
dons que podem desenvolupar i utilitzar per a
servir i ajudar els altres, tal com ens explica Jesús en la paràbola dels talents. Llegeix-la a la
Bíblia (Mt 25, 14-30) i respon:

Alec:
Abigail:
Pare Malloy:
Cecilia:
Sinceritat, Alegria, Coherència, Generositat,
Optimisme, Responsabilitat, Fe, Amabilitat,
Honestedat, Egoisme, Irresponsabilitat, Hipocresia, Covardia, Fortalesa, Curiositat...

_________: “Només necessito un canvi. La
típica situació d’ara o mai.”
_________: “Vas prendre la teva decisió.”
_________: “Només parla-li, t’escolta.”
_________: “T’agradi o no, has estat escollit.”
_________: “En Charlie és en un lloc millor i
només vol que siguis feliç.”
_________: “Si et faig pena, et clavaré una
puntada on més mal et fa.”

Què li va passar al criat que va amagar els diners en un forat sota terra? _____________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Espero que el cel sigui així
“Què creus que passa quan algú es mor?”, li pregunta l’Abigail a
l’Alec. L’Abigail té una fe ferma. “Et prometo que quan arribi al cel,
t’enviaré un missatge”, i sent molta pena quan s’adona dels dubtes
de l’Alec, especialment quan descobreix que el seu germà s’ha mort
fa poc. “En Charlie deu estar furiós amb tu per pensar que va fer poff!
i va deixar d’existir”. Dialoguem: Imagina’t que l’Abigail et fa la mateixa pregunta que va fer a l’Alec: Què creus que passa quan algú es
mor? Què li respondries? Comparteix la teva resposta en diàleg amb
els companys i companyes.

De les dificultats a les
noves oportunitats
Un dels temes centrals de la pel·lícula són les
segones oportunitats. I no tan sols per a l’Alec,
que vivia una vida totalment desordenada, amb
deutes i addiccions, sinó també per al pare
Malloy, que vivia una vida sense fe, exercint la
seva tasca ministerial com un “paper” per interpretar, sense valor per dir la veritat a la seva
comunitat. Les seves vides van quedar connectades ja que, gràcies a l’oncle Raymond, l’Alec
canvia de vida, i gràcies a l’Alec el pare Malloy
recupera la fe. L’Abigail és també un instrument
perquè l’Alec valori i aculli el seu do de curació, tenint així una nova oportunitat. Llegeix la
història de Dave Blakeney i explica en quin
sentit se li ha concedit una segona oportunitat
i com la viu:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
http://bit.ly/2sTGZTe
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L’Abigail es queda fascinada amb el paisatge del llac i espera que el
cel sigui una cosa semblant. Amb què compara Jesús el cel?
Un gra de mostassa

Papa Francesc als joves, 24 d’abril de 2013

Un gran palau

Investiga: La creença en la vida després de la mort està molt arrelada en l’ésser humà des dels seus orígens. Les creences van des de
la immortalitat de l’ànima fins a la reencarnació o la resurrecció. En
grups, elaboreu un treball sobre les diferents religions i les seves
creences en la vida més enllà de la mort. Cada grup es pot centrar
en una religió i presentar-la als companys i companyes. Comparteix
el que has après!

On és Déu?

A vosaltres, que sou a l’inici del camí de la vida, us pregunto:
Heu pensat en els talents que Déu us ha donat? Heu pensat en la
manera com es poden posar al servei dels altres?
No enterreu els talents! Aposteu pels grans ideals, els ideals
que engrandeixen el cor, aquells ideals de servei que faran fructífers
els vostres talents.

Un gran banquet

L’Alec vol recuperar el seu do per curar l’Abigail, així que va
a l’església, sense saber gaire bé com parlar amb Déu. Furiós
per la mort del seu germà i la malaltia de l’Abigail, protesta i
s’enfada amb Déu. Li costa creure en un Déu bo que permet que
els nens i els joves emmalalteixin i morin. I per això li crida i li
protesta, com un altre famós personatge de la Bíblia.
Saps quin és? __________________________________
Tanmateix, a la pel·lícula es mostra la Providència divina des
del principi. El sacerdot que acull l’Alec quan és perseguit li
diu: “Jo crec que Déu va enviar el teu oncle”, i l’Abigail apareix
just en el moment oportú per a ajudar a valorar el seu do. Déu
no es mostra directament, sinó per mitjà de les persones que es
troben en el nostre camí, tal com explica el sacerdot adaptant
la història del rector que espera a la seva església mentre la
inundació creix, esperant que Déu el salvi, i s’ofega malgrat
que li envien ajuda.

Sabies que...?

La pregunta sobre el sofriment i el
mal en el món és una de les grans
preguntes o interrogants de l’ésser
humà. Té sentit la vida? Existeix Déu?
Quin és l’origen de l’univers? Tots ens
fem alguna d’aquestes preguntes alguna vegada a la vida i les respostes
també poden canviar, depenent de
les nostres experiències i creences.
Tria cinc persones de diferents edats
per dur a terme un qüestionari sobre
les grans preguntes de l’ésser humà.
Dialoguem: Comparteix les seves
respostes a l’aula, tot respectant-ne
l’anonimat.
Qüestionari: https://goo.gl/forms/
SSvqVwpeLdSRDfpt1
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