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Nom: Cognoms: Data:

LAS TRECE ROSAS

Títol original: Las 13 rosas
Any: 2007
Durada: 132 min.
País: Espanya
Director: Emilio Martínez-Lázaro
Guió: Ignacio Martínez de Pisón
Música: Roque Baños
Fotografia: José Luis Alcaine
Repartiment:  Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez, Marta Etura, 
Nadia de Santiago, Bárbara Lennie, Goya Toledo, Gabriella Pession, 
Félix Gómez, Fran Perea...
Productora: España-Italia, Enrique Cerezo P.C.
Pàgina web: http://www.lastrecerosas.com
Premis: 2007: 4 premis Goya i 14 nominacions
Sinopsi:  Narra la historia de unas jóvenes condenadas a muerte por 
un Tribunal Militar por un delito que no habían cometido. Detenidas al 
mes de acabar la contienda, sufrieron duros interrogatorios y fueron a 
parar a la cárcel madrileña de Ventas.  Las  reclusas  las 
bautizaron como 'las menores', que pensaban que sólo pasarían unos 
años  en  la  cárcel  y  acabaron  siendo  acusadas  de  un  delito  de 
"adhesión  a  la  rebelión",  por  reorganizar  la  JSU y  por  intentar  un 

atentado contra Franco. Un Tribunal Militar las condenó a muerte y fueron fusiladas en la madrugada  
del 5 de agosto de 1939. (FILMAFFINITY) 

Respon a les següents preguntes:
1.- Quin és el context internacional al que fan referència en el discurs al poble a l'inici de la 
pel·lícula?

2.- Què deixen caure els avions? Per què?

3.- Per què tothom diu “Arriba España”? Tothom estava d'acord amb l'afirmació?

4.- Què era la Guàrdia Nacional?

5.- Per què ha de marxar en Juan?

6.- Per a què serveix el llaç que es posen a la jaqueta?

Materials didàctics http://historiaicultura.wordpress.com



David Fernández de Arriba                                                                                  http://historiaicultura.wordpress.com  

7.- Per què la Julia crema uns documents?

8.- Què projecten al cinema abans de la pel·lícula?

9.- Per què les detenen?

10.- Per què el comissari fa despullar la Julia? Què vol aconseguir?

11.- Quina idea del matrimoni té el noi del poble? I del paper de la dona?

12.- Com detenen a la Virtudes?

13.- Per què detenen a la Blanca? Per què diu que és catòlica i que votava a la dreta?

14.- Com son les condicions a la presó?

15.- Quin soroll senten des de la cel·la?

16.- Com protesten quan les obliguen a cantar el “Cara al Sol”?

17.- Per què hi ha un atemptat? Què volen aconseguir?

18.- Quina és l'acusació contra elles? Com és l'actuació del seu advocat?

19.- Per què la Blanca no canta al camió? 
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