
LA ROSA ÉS MORTA 
Un guió de llargmetratge de Marta González-Adalid, David Moragas i Chantal 
Poch. 
 
Sinopsi 
 
Un vespre, en una casa de poble, la Rosa mor. 
A la casa s'hi troben els seus fills, cinc germans: en Marcel, la Lluïsa, el Carles, 
l'Anna i el Robert. També el pare de família, l'Enric; la dona del Carles, la 
Blanca, i la filla de l'Anna, la Maria. Tots ells configuren una família inserida en 
el sí d'una classe alta. La família s'ha reunit de manera inusual per aquesta 
ocasió. 
 
Just després que la Rosa es mori, comencen a gestionar els tràmits 
necessaris per resoldre la logística pròpia d'un enterrament. Però fracassen 
amb el primer: traslladar el cadàver de la casa a la funerària. Tal i com els ho 
indiquen, els serveis funeraris no cobreixen la urbanització on es troba la casa 
a aquelles hores del dia, i només es podran fer càrrec del cos a la matinada. 
D'aquesta manera, els germans es veuen forçats a passar la nit junts, a la 
casa, amb el cos de la seva mare. La mort de la Rosa els ha afectat a tots 
d'una manera diferent, i és en aquest context inestable i de crisi quan, a poc a 
poc, temes com la maternitat, la rellevància de la família tradicional i les 
mateixes relacions interpersonals cobren relleu. 
 
En Carles descobrirà que la seva dona li amaga que és estèril, l'Anna 
reconeixerà el fracàs en el seu matrimoni i les seves pors com a mare soltera, 
en Marcel reivindicarà el seu paper madur i responsable a pesar de ser el 
germà petit de la família, la Lluïsa –que prèviament es medica amb unes 
pastilles antidepressives per portar millor la mort de la seva mare– farà front 
per primera vegada a un conflicte sentimental i en Robert admetrà, als 50 
anys, que és homosexual. 
 
La càrrega dels records familiars anirà pesant en les trames de cada un dels 
personatges, que acabaran passant per tot un cicle de calma - crisi - calma 
que tindrà el seu punt àlgid en el moment en què decideixin posar punt i final 
al problema, desprenent-se així dels complexes i les exigències que tots ells 
s'havien posat en part a causa de la figura matriarcal que fins ara els havia 
acompanyat (i que, en certa manera, encara que sigui en forma de cos, encara 



els acompanya). Al conflicte metafòric de mantenir en bon estat el cos de la 
Rosa, doncs, s’hi sumarà un de més important, el de mantenir-hi també el seu 
bon record. 
 
Personatges 
 
El més important de La Rosa és Morta són els seus personatges i els 
imperfectes vincles que comparteixen. Són un total de vuit, sumats a la Rosa 
(85), que tot i no aparèixer directament serà una presència essencial en el 
desenvolupament del film: una figura rígida que mantenia la família unida, el 
pilar de tot, la matriarca –i no per abundància de sentiment maternal, 
precisament–.  A més d’ella, tenim: 
 
En Carles (47) i la Blanca (45). El fill responsable, que mai ha destacat en res, 
casat amb una dona responsable, que mai ha destacat mai en res. La seva 
maledicció serà la impossibilitat de dur una vida tan normal com volen. Fa 
temps que miren de tenir un fill i per fi han decidit acudir a ajuda mèdica. 
 
En Robert (50), esportiu i recreat en els estereotips masculins per evitar 
absurdament que la seva homosexualitat surti a la llum. El que no sap és que 
sempre ha estat un secret a veus.  
 
En Marcel (27), un professor d’institut políticament incorrecte. Com tot germà 
petit que es precii, té un caràcter impulsiu i més aviat rebel. Passa de la idea 
de ritual i de les connotacions religioses de la situació. 
 
La Lluïsa (30), una il·lusa. Viu permanentment als seus móns, que ni ella sap 
quins són: això sí, tots comparteixen la necessitat de trobar un príncep blau.  
 
L’Anna (45) i la Maria (7). L’Anna és una dona independent i poderosa, amb 
una novel·la publicada i l’ego molt alt. Alhora, però, es sent profundament 
acomplexada, conseqüències del qual patirà la seva filla, una mica lenta per a 
la seva edat.  
 
L’Enric (85), el recent viduu. El que es diria un home de poble “de tota la vida”. 
Fill de família benestant, l’Enric és un ferm defensor del treball i l’esforç. Tot i 
que de poques paraules, no té problemes en dir allò que pensa. El contrast 
amb la Rosa el va dur a agafar un paper més aviat suau en l’educació dels fills. 



Nota 
 
La Rosa és Morta vol ser una tragicomèdia de personatges. Amb un pes molt 
evident en els diàlegs per a la generació de comicitat, durant el procés 
d’escriptura s’ha admirat el to d’obres com Husbands and Wives o Hannah and 
her Sisters de Woody Allen, The Squid and The Whale de Noah Baumbach i molts 
referents de la comèdia light nordamericana sumat al component dramedy de 
sèries televisives com Girls. Husbands and Wives també té un component que 
ens va semblar interessant, la idea del fals documental. En aquest sentit, si bé 
la majoria de recursos d'aquest gènere són de caire formal, ens hem fixat en 
aquells que podien funcionar bé amb el nostre guió: el to costumista i realista 
dels diàlegs, la configuració d'un temps "real" i la possibilitat de rodar tot el 
film en una mena de gran pla seqüència, sempre acompanyat pels mateixos 
personatges, que condueixen la imatge i l'acció d'un espai a l'altre. 
 
Tot i que l’influencia estatunidenca, en el nostre cas, ha estat molt gran, 
l’humor que es veurà al llarg del guió és clarament català. Idees sobre la 
família, la terra i les aparences molt nostres, molt d’aquí, que fan que aquesta 
història no sigui possible –o almenys no de la mateixa manera- a un altre lloc. 
Respecte a això, cal dir que uns referents sempre presents temàtica i 
territorialment han estat Tres dies amb la família i Tots volem el millor per a ella 
de Mar Coll i Una pistola en cada mano de Cesc Gay. 
 
La Rosa és Morta ens parla, sobretot, de la família; tots els conflictes tindran a 
veure amb la maternitat, el traspàs generacional, les arrels. Amb el que vol dir, 
en definitiva, pertànyer. El tipus de família retratada és una tipologia molt 
concreta: de poble i de classe alta, factors que la condicionen totalment. Això 
no vol dir, però, que no vagi dirigida a un públic urbanita o forani: partim de la 
idea que l’universal sorgeix del local. Tots tenim una família, i tots entenem la 
complexitat de les relacions humanes.  
 
Intenció de producció 
 
Un dels factors clau en el procés d’escriptura ha estat el de pensar en tot 
moment en crear alguna cosa produïble en el nostre context: estudiants 
universitaris, pressupost baix, poca implicació externa. La decisió que la gran 
majoria de l’acció passés en un únic interior i comptés només amb les 
microaccions de nou personatges per a desenvolupar-se ens va portar la gran 



dificultat d’haver d’estar pendents constantment d’esquivar una possible 
teatralitat. Alhora, però, ha permès que un equip de la següent promoció vulgui 
rodar La Rosa és Morta com a TFG de Direcció aquest any vinent. La intenció 
de l’equip i la nostra és la de participar conjuntament del procés per a fer totes 
les modificacions que de segur seran necessàries per veure el projecte fet 
realitat. 


