Cinema Espiritual: ‘Mia y el León

Cinema Espiritual: ‘Mia y el León
Una pel·lícula que conciencia sobre l'amor a la naturalesa i la protecció de les
espècies
12 abril, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta setmana, arriba als cinemes una producció francesa ideal per Setmana Santa i per
veure en família: Mia y el Leon. Es tracta d’una producció del director Gilles de Maistre, un
documentalista reconegut que ha portat a les sales de cinema aquesta aventura entre un felí
una nena.
Amb l’objectiu de donar major versemblança a la trama i, concretament, a la relació entre el
felí i la protagonista, l’actriu Daniah De Villiers va treballar el contacte amb el lleó durant tres
anys. Així, la producció d’aquest ﬁlm ha anat avançant progressivament al creixement dels
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actors principals, i s’ha allargat del 2015 ﬁns al 2018.

Sinopsis
La Mia es veu obligada a canviar la seva vida quan un dia la seva família decideix traslladarse de Londres a Sud- Àfrica. De la ciutat passarà a viure en una granja de lleons. Tot i la
disconformitat que presenta en un principi coneix a un lleó, amb el qual creixerà i viuran una
amistat incondicional.
Al cap d’uns anys, la Mia s’assabenta que el seu pare trama un pla per vendre el Lleó. Sabent
que la vida del Charlie, el seu estimat lleó perilla, la Mia emprendrà un viatge amb ell, a
través de la Sabana, a la recerca d’una terra on pugui viure en llibertat.

Conscienciar des de l’amor
“Presenta l’amor a la naturalesa com a creació divina”. Així ho exposa Mn. Peio Sánchez, el
crític de cinema espiritual. Segons el cineasta, a través de la trama, i concretament de la
protagonista, es reﬂecteixen valors com la bondat i la innocència, que plegats fan un tàndem
per salvar la vida del lleó. A més a més, destaca la lluita en defensa de les espècies en perill
d’extinció i en contra de la caça il·legal d’animals.
D’altra banda, altres crítics valoren la credibilitat i autenticitat amb què es desenvolupa el
ﬁlm. També, el recomanen especialment a les famílies, sobretot, als més menuts de casa, ja
que, serveix per transmetre com estimar la natura i els animals. Una ensenyança sobre la
qual pretén crear consciència.

Comentari Mn. Peio

|2

