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Cinema espiritual des de casa
La Bella i la Bèstia, La Tortuga Roja, entre d'altres pel·lícules, arriben a la TV com
el millor entreteniment amb valors per aquests darrers dies d'estiu
24 Agost, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Ja queden poques setmanes per acabar les vacances d’estiu i a més de les estrenes que es
van recomanar des d’Una pausa pel cinema espiritual, ara us proposem també algunes
pel·lícules que serviran com entreteniment des de casa amb família. Entre aquestes, algunes
com Silenci, Les innocents i Fences, ja en DVD! Mn. Peio però destaca La Bella i la Bèstia o La
Tortuga Roja.
La Bella i la Bèstia
Ara la famosa pel·lícula de Disney apareix aquest cop en persones reals i musicalitzada. Un
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ﬁlm on s’hi troba un ventall d’ensenyances, com el respecte entre els ciutadans en contra la
discriminació, un respecte que la Bella mostra amb la Bèstia, que apareix com un personatge
temut pel poble. La lliçó també, de ser conseqüent amb els mateixos errors. Al llarg de la
pel·lícula l’espectador veu com el caràcter agre i fred de la Bèstia es converteix en càlid i
atent. Tal com exposa Mn. Peio en aquest clàssic de Disney es reﬂecteix com la bondat
transforma els cors tancats. Una “transformació de les persones davant l’amor”.
La Tortuga Roja
Es tracta de la pel·lícula guardonada amb l’Òscar a la millor pel·lícula d’animació. Sense
diàlegs, explica la història d’un nàufrag que després de molts intents frustrats per construir
una balsa succeirà un fet màgic que li capgirarà tot. La mateixa tortuga que cada vegada li
frustra els plans per mirar una fugida de l’illa, es transforma en una dona. Segons Mn. Peio,
descobrirem com “en l’illa interior d’un mateix es pot canviar”.
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