Pelikula: Ghadi
Zuzendariak: Amin Dora
Herrialdea: Libano
Urtea: 2013
Generoa: Comedia. Drama
Gidoia: Georges Khabbaz
Aktoreen zerrenda: Georges Khabbaz, Lara Rain, Emmanuel Khairallah, Camille Salameh, RodrigueSleiman, Samir Youssef, Caroline Labaki, Tarek Bacha,
Giselle Boueiz, Christine Choueiri
Leba musika-irakaslea Libanoko kostaldeko hiri bateko auzo
txiki batean bizi da. Musika-irakasle bezala lan egiten du eta
haurtzaroko emaztegaiarekin, Lararekin ezkontzen da. Senide,
auzokide eta adiskideen harridurarako, bi haur elkarren segidan izan ondoren, Lara hirugarren aldiz geratzen da haurdun.
Ghadi izena jarriko diote eta beharrizan bereziak izango dituela
ohartarazten diete sendagileek. Haurtxoa izateko moduan
izango ote dira Leba eta Lara? Harrotasunerako arrazoi ala
zama izango ote da Ghadi familiarentzat? Erditu ondoren, gertakari arraroak bizi eta jasan izango dituzte auzo txiki honetako
herritarrek eta eragina izango dute bai beraiengan eta bai beraien sinesteetan ere. (FILMAFFINITY)
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1. FITXA TEKNIKOA
Pelikulari buruzko datu batzuk. Nork egin du, noiz, non.
Jatorrizko titulua:
Zuzendaria:
Herrialdea:
Urtea:

2. LABURPENA ETA PERTSONAIAK
Idatzi zazpi lerrotan pelikularen laburpena

3. PERTSONAIAK EZAGUTUZ
Osatu koadroa, esaldia nork dioen esanez eta pertsonaia horren ezaugarriren bat aipatuz (Lara, Leba,
Elias bizargina, Lello, Fawzi irakaslea)
ESALDIA
Ez da gure semea aingeru bat zuretzat?

LARA

Nork ez du elbarritasunen bat?

FAWZI

Ez dugu zertan jasan egoera hori

ELIAS

Leba gizon ona eta gure auzokidea da

LELLO

Fwazi jaunak hizkuntarik garrantzitsuena irakatsi zidan, bihotzaren
hizkuntza

LEBA

Batez ere, zin pertsonaiarekin zatoz bat?
Zein jokaera izango nukeen honelako
egoera batean?
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PERTSONAIA

EZAUGARRIA

4. BALIOAK ETA KONTRABALIOAK
Une con una flecha los antivalores salen en la película con los valores que se oponen y que os proponemos para vivirlos. Haz tu propia definición de los valores propuestos.
1
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KONTRABALIOAK

BALIOAK

itxurakeria

berdintasuna

marmarka aritu

elkartasuna

matxismoa

onarpena

norberekeria

tolerantzia

intolerantzia

zintzotasuna

desberdinekiko aurreritziak

goretsi

Zer ematen du balio bakoitzak gizarte hobea egin ahal izateko?

5. ELKARRIZKETARAKO
“AINGERUA LURREAN”
Batzuk, aingeruak direla lurrean esaten da, lagundu egiten dutelako, besteez arduratzen direlako, bihozberak direlako
eta ingurukoak aldatu egiten dituztelako.
Begiratu zeure ingurura eta bilatu zeintzuk diren pertsona hobea izaten laguntzen dizuten aingeruak. Esan zergatik.
Aipatu gutxienez bi:

“NORK EZ DU ELBARRITASUNEN BAT?”
Nahiz eta itxura batean iruditu ez, denok dugula elbarritasunen
bat diotso musikako irakasleak LEBAri. Hainbat esamoldek baztertu eta iraindu egiten du. Zure ustez, zein da hitzik egokiena
Ghadiz hitz egiteko? Azpimarratu aukerarik egokiena eta azaldu zergatik aukeratu duzun
Desgaitasuna duten pertsonak
Gaitasun anitzak dituzten pertsonak
Ezinduak
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Ezagutzen duzu gaitasun anitzak dituzten pertsonekin? Zein hartu-eman duzu beraiekin?

Zertan hobe zaitezke, onartuak senti daitezen? Taldean batera jarri.

“EZ DA GURE SEMEA AINGERU BAT ZURETZAT?”
Gahadirengandik ez aldentzeko edo herritik ez ateratzeko Lebak, Lara, Lello eta Karkarren laguntzarekin, herri guztiari
ikusarazi nahi dio Ghadi benetan aingerua dena eta auzoko bizitza eraldatzen duena.
Zein garrantzia izan du familiak Ghadiren bizitzan? Eta auzoan?

Une zailetan familiak lagundu dizula islatzen duten bi kasu aipatu.

Inguruko nork laguntzen dizu pertsona hobe izaten?

Zure familiak lagundu die egoeraren batean auzo edota elkarteko pertsonei?
Ipini adibide bat eta komentatu kideekin.
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6. BEGIRADA SINESTEDUNA Irakurri Mc 10, 46-52
“Jerikora iritsi ziren. Eta Jesus bere ikasleekin eta jendetza handiarekin hiritik irteterakoan, Bartimeo itsua,
Timoteoren semea, eskean zegoen bide-ertzean eserita. Jesus Nazaretarra zela jakitean, oihuka hasi zen:
“Daviden Semea, Jesus, erruki zakizkit!”. Askok gogor egiten zioten, isilarazteko; baina hark areago oihu:
“Daviden Semea, erruki zakizkit!”.
Jesus gelditu eta hari dei egiteko agindu zuen. Dei egin zioten itsuari, esanez: “Izan bihotz! Jaiki, deika ari
zaik”. Bere soingainekoa jaurtiz, salto batean zutitu eta Jesusengana joan zen. Jesusek galdegin zion: “Zer
nahi duzu niregandik?”. Itsuak erantzun: “Berriro ikustea, Jauna”. Jesusek esan zion: “Zoaz, zeure sinesmenak sendatu zaitu”. Une berean ikusmena etorri zitzaion berriro, eta Jesusen ondoren zihoan bidean.
Zertan ari zen Bartimeo itsua? Zer egin zuen Jesus entzutean?

Nola jokatzen du jendeak Bartimeo itsuarekin? Eta Jesuek?

Zein irakaspen uzten digu Jesusek idazki honekin? Pentsatu gutxienez bi eta taldean esan.

7. FRANTZISKO AITA SANTUA
“Denok gara desberdinak eta ez dago inor beste inoren
berdin denik… desberdintasunek beldurra ematen digute,
desberdintasun larria duen norbaitekin bat egitea erronka
delako… hala ere, desberdintasunak aberastasun dira”. “Nik
gauza bat dut eta zuk beste bat, eta horrela zerbait handia
egingo dugu”. “Aurreiritziak, kanporatzeak eta bazterketak
ezabatuko dituen pentsamoldea eta estiloa haztean datza,
senidetasun eraginkorra ahalbideratuz, baliotzat jo behar
dugun aniztasunaren errespetuan”.
Frantzisko aita santua desgaitasuna duten
pertsonekiko topaketan (2016ko ekainak 11)

Komentatu Frantzisko Aita Santuaren hitzak eta proposatu zer
egin gaitasun anitzak dituzten pertsonak ez baztertzeko.
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