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P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

 
SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol: Maktub 

Director: Paco Arango 

Any: 2011 

Durada: 113 minuts  

Producció: Espanya 

Gènere: drama  

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

En Manolo travessa una crisi aguda: la rutina del seu treball resulta insuportable, el seu matrimoni amb 
la Beatriz està a l'abisme i les relacions amb els seus fills no són bones. Un dia, coneix a l’Antonio un 
noi canari de 15 anys, amb càncer, però amb unes ganes de viure tan contagiosa que la vida d’en 
Manolo fa un canvi radical. La mare d'Antonio, la mare d’en Manolo i la seva amiga singular, el veí de 
la família, un divertit repartidor de menjar, una infermera extravagant i una llarga llista de personatges, 
canviaran completament la tediosa vida d’en Manolo. (FILMAFFINITY) 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Cuando en nuestras vidas de repente nos aparece una coincidencia milagrosa, ¿qué pensamos? Que 
es simplemente una casualidad sin importancia o por el contrario decimos MAKTUB: era algo que ya 
estaba escrito en nuestro destino, tenía que ocurrir”. 

“Yo al revés, antes no creía en nada y ahora no tengo dudas. Lo de arriba es un paraíso y ahí voy 
derechito. Sin pasar por la cárcel. Mi madre se quedará aquí sola, y como tú, no cree en nada. Va a 
pensar que no existo”. 

“Te voy a contar un secreto. Estoy aquí en una misión secreta. Mi jefe es Dios y me mandó a la tierra a 
ayudar. Pero tenía que enfermarme, era parte del trato”. 

“Y tú, Manolo, sé feliz y empieza a creer que existe el Paraíso…” 
  

   

https://www.filmaffinity.com/es/film319725.html
https://rakuten.tv/es/movies/maktub
https://play.google.com/store/movies/details/Maktub_VE?gl=ES&hl=en&id=WgtBDFoGZ4w
https://itunes.apple.com/es/movie/maktub-2011/id509390349?l=en&ign-mpt=uo%3D4


 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per què l’Antonio està sempre content malgrat tingui una malaltia greu i s’estigui a punt de 
morir? 

2. Per què creus que l’Antonio va canviar la vida d’en Manolo? 

3. Què et sembla el que diu l’Antonio de la seva fe? Què és la fe per a tu? 

4. Quins gestos d’amor, de solidaritat i de generositat apareixen a la pel·lícula? 


