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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 de la pel·lícula en versió catalana i títol original: Soul Surfer/Soul Surfer 

Director: Sean McNamara 

Any: 2001 

Durada: 106 minuts 

Producció: nord-americana 

Gènere: esportiu, drama, biogràfic 

Música: Marc Beltrani 

Plataformes on es pot veure:  

   
 

 

SINOPSI: 

Soul Surfer és una reconstrucció de l'admirable història real de l'hawaiana Bethany Hamilton, tota una 
celebritat al món del surf, sobretot als Estats Units. Filla d’uns surfistes que li van ensenyar aviat a 
navegar sobre les onades, des de ben petita passava hores i hores practicant i va començar a participar 
a competicions nacionals. La seva figura ja havia donat lloc al documental Heart of a Soul Surfer, de 
l’any 2007. 

La versió dramatitzada parteix del llibre coescrit per la mateixa Hamilton amb dos autors més. Aborda 
el seu periple quan és una atractiva adolescent de 13 anys amb una bona relació amb la família, de 
fermes conviccions cristianes, passa hores i hores amb Alana, la seva millor amiga, i manté una intensa 
rivalitat als campionats amb la competitiva Malia Birch. 

Malauradament, mentre està a l'aigua amb la colla, un matí de Halloween, Bethany pateix l'atac d'un 
tauró que li arrenca el braç esquerre, fet que ocasiona una gran pèrdua de sang. 

Encara que se salva de miracle perquè els seus amics aconsegueixen traslladar-la ràpidament a la costa, 
i malgrat l'intens trauma patit, Bethany vol seguir endavant amb el seu somni de convertir-se en surfista 
professional. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“No sé per què de vegades ens passen coses terribles. Però he de creure en sortirà alguna cosa 
bona.” 

“El surf no és el més important de la vida. L'amor és el més important. He tingut l'oportunitat 
d'abraçar més persones amb un braç que no pas amb dos”. 

“L'amor és més gran que qualsevol onada”. 

 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

https://rakuten.tv/es/movies/soul-surfer
https://click.justwatch.com/a?r=https%3A%2F%2Ftv.apple.com%2Fes%2Fmovie%2Fsoul-surfer%2Fumc.cmc.7ce3w2aqem75egkk2z379j5ut%3FplayableId%3Dtvs.sbd.9001%253A551975029&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MTYwMTMyLCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0xNjAxMzIifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsInByb3ZpZGVySWQiOjIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJidXkiLCJwcmVzZW50YXRpb25UeXBlIjoic2QiLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsInByaWNlIjo4Ljk5LCJwYXJ0bmVySWQiOjF9fV19&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=
https://play.google.com/store/movies/details/Soul_Surfer?gl=ES&hl=en&id=tA7FZE0OYHU


 

 

1. Les famílies podeu parlar dels missatges que dona la pel·lícula sobre com afrontar els reptes 
de la vida. Creus que series capaç de respondre a una tragèdia que canvia la teva vida de la 
manera com ho fa el personatge principal?  

2. Quin és el secret de la Bethany per superar les dificultats? 

3. Què aprèn Bethany de la seva experiència i què ensenya als altres? 

4. La pel·lícula està basada en una història real. Creus que això vol dir que tot va passar 
exactament com es mostra a la pel·lícula? Per què els cineastes poden canviar alguns fets 
mentre fan una pel·lícula? 


