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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: The Prize Winner of Defiance, Ohio 

Director: Jane Anderson 

Any: 2005 

Durada: 99 minuts  

Producció: USA 

Gènere: drama biogràfic 

Música: John Frizzell 

Plataformes on es pot veure:   

 

SINOPSI: 

La veritable història d'Evelyn Ryan, mare de deu fills, catòlica d'origen irlandès, presa del llibre escrit 
per la seva filla Terry "Tuff" Ryan. L'Evelyn va estar casada amb en Kelly, un home frustrat per haver vist 
truncada una possible carrera esportiva; encara que no era mala persona, en Kelly era poc hàbil en el 
seu dia a sia, i es gastava gran part del sou en beguda, que el feia violent. 

Sempre amb aclaparaments econòmics, l'Evelyn es converteix en el més sòlid pilar de la família; en 
primer lloc, per la seva afició en els anys 50 i 60 als concursos televisius de tot tipus, dels quals va 
arribar a ser-ne una veritable experta, fins al punt que els premis que guanyava -des de torradores a 
un viatge a Suïssa, passant per un carro de la compra amb tot el que pugués posar-hi dins- els 
aconseguien treure de grans dificultats; però també per la seva infinita paciència, farcida d'amor, que 
la porta a aguantar moltes impertinències, sobretot de l'espòs, amb un somriure, com si no passés res. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Tot és possible” 

“Anem al llit. Estic cansada d'aquest dia. En necessito un de nou”. 

“Tens una ment meravellosa i un cor bondadós” 

  

https://rakuten.tv/es/movies/la-ganadora


 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Robert Zemeckis, el productor de la pel·lícula, va decidir portar al cinema la historia de l’Evelyn 
després de llegir el llibre. Diu que el que més el va impressionar va ser l’indestructible 
optimisme d'Evelyn i el seu amor per la vida -aquesta qualitat espiritual que li va permetre 
superar una vida plena de dificultats. Comparteixes la seva opinió? Què és el que t’ha 
impressionat a tu de l’Evelyn? 

2. Com és la relació de l'Evelyn i en Kelly, ja que ella s'encarrega repetidament d'ell. Per què 
aquesta parella es manté unida enmig de tantes dificultats? Les coses serien diferents si 
aquesta història hagués passat avui dia? Per què? 


