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PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 
Títol: Apollo 13 
Director: Ron Howard 
Any: 1995 
Durada: 140 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Drama, aventures, històrica 
Música: James Horner 
 
SINOPSI: 
L'Apol·lo 13 inicia el seu viatge a la lluna l'abril de 1970. Quan la tripulació està a punt 
d'arribar a la seva destinació, una explosió en l'espai els fa perdre oxigen, energia i el curs 
de la nau... Tot es converteix en una situació desesperada per als tres homes tripulants, 
especialment quan l'oxigen amenaça d'esgotar-se. Mentre, el món sencer, que amb prou 
feines un any abans no va conèixer la glòria de l'aventura espacial quan l'home va trepitjar 
la lluna, conté la respiració en espera de veure com acaba l'espera tan anguniosa (Wikipèdia). 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“De vegades em quedo mirant la Lluna, recordant els canvis de fortuna en el nostre llarg 
viatge, pensant en els milers de persones que van treballar per portar-nos tots tres a casa. 
Miro la Lluna i em pregunto, quan hi tornarem a anar, i qui serà?” 
 
“Mai no hem perdut un americà a l'espai i estem segurs que no en perdérem cap de vista. 
El fracàs no és una opció”. 
 
“A partir d'ara, viurem en un món on l'home ja camina sobre la lluna. I no és un miracle, 
només vam decidir anar-hi". 
 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Com soluciona l’equip de control els problemes que es produeixen a milers de 
kilòmetres de distància, recreant les condicions dins de la nau espacial Apollo 13? 
Com gestionen la tensió? De vegades es culpen els uns als altres (o intenten escapar 
de la culpa)? Creus que treballen bé junts? 



 

 

2. En relació a l'esdeveniment de la vida real que va inspirar la pel·lícula es pot preguntar 
als avis si recorden l'esdeveniment. També es pot fer una cerca a la biblioteca o 
Internet. 

3. De quina manera els astronautes i l'equip de control de la missió demostren la seva 
capacitat de treball en equip, la seva perseverança i el coratge? Per què són 
importants aquestes fortaleses de caràcter? 


