
SENDEROS DE GLORIA(1) 
 

1. FICHA TÉCNICA 
 - Título orixinal: Paths of Glory 

- Director: Stanley Kubrick 

- Intérpretes principais: Kirk Douglas (coronel Dax), 

Adolphe Menjou (xeneral Broulard), George Macready 

(xeneral Mireau), Ralph Meeker (cabo Paris), Wayne 

Morris (tenente Roget), Richard Anderson (maior Saint-

Auban), Joe Turkel (soldado Arnaud) 

- Guión: Stanley Kubrick e outros, sobre a novela 

homónima de Humphrey Cobb 

- Fotografía: George Krause 

- Música: Gerald Fried 

- Nacionalidade: Norteamericana 

- Ano de producción: 1957 

- Branco e negro 

- Duración: 86 minutos 

- Observacións: A película estivo prohibida en Francia ata 1972 e en España ata 1980 

polo seu antimilitarismo e pola súa crítica ao comportamento e actitudes dos oficiais do 

exército. 

 

2. SINOPSE 
O filme recrea un ataque suicida do exército francés contra as posicións alemanas en 

1916, durante a I Guerra mundial. Estimulada polo xeneral Broulard do Estado Maior, a 

operación foi ordenada polo xeneral Mireau en beneficio da súa propia gloria persoal. O 

ataque realizado polas tropas comandadas polo coronel Dax reflicte a ferocidade e 

crueldade da guerra de trincheiras. A insuficiencia de medios e a resistencia alemaná 

fixeron fracasar a ofensiva francesa. Para escarmentar ás súas tropas, o xeneral Mireau 

convoca un consello de guerra por covardía, no que serán xulgados tres soldados 

escollidos ao chou. A pesar da defensa do coronel Dax, os tres soldados son condenados 

a ser fusilados para que sirvan de exemplo de disciplina para os demais. Tras o 

fusilamento, o xeneral Broulard despraza astutamente do mando ao xeneral Mireau, 

facéndolle único responsable do fracaso. 

 

3. O DIRECTOR 
 Stanley Kubrick (1928-1999), logo de exercer como fotógrafo de 

reportaxes e documentalista, revelouse como un dos máis 

innovadores directores de cine norteamericanos. A súa primeira 

obra mestra foi Atraco perfecto (1956), onde relata a historia dun 

atraco a un hipódromo cun emprego do tempo cinematográfico 

moi innovador. Co apoio de Kirk Douglas, rodaría Sendeiros de 

gloria (1957) e Espartaco (1960), filmes de gran éxito. As súas 

aspiracións narrativas leváronlle a rodar Lolita (1962) sobre os 

amores dun home maduro por unha adolescente, causando un gran 

escándalo pero consolidando o seu éxito e fama. Desde entón 
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aumenta a meticulosidade dos seus filmes, que se van espaciando no tempo. Cultivou 

unha gran variedade de xéneros: Teléfono vermello? Voamos cara a Moscova (1964), 

abordando de forma esperpéntica o problema da Guerra fría e dun posible conflito 

atómico; 2001: Unha odisea no espacio (1964), película de ciencia ficción na que, cuns 

efectos especiais sorprendentes, aborda unha reflexión sobre a futura evolución da raza 

humana; A laranxa mecánica (1971), metáfora sobre a violencia nas sociedades 

acomodadas; Barry Lyndon (1975), recreación histórica sobre a vida dun home no 

século XVIII; O resplandor (1980) un filme de terror; A chaqueta metálica (1987), 

sobre a guerra de Vietnam; Eyes wide shut (1999) sobre a vida aparentemente feliz dun 

parella da clase alta neoiorquina. Destacar tamén que toda a súa filmografía descansa 

sobre uns guións moi elaborados e unha gran minuciosidade nos decorados, no vestiario 

e no emprego da luz e da música. 

 

4. CONTEXTO TEMPORAL DA TEMÁTICA DO FILME 
A acción deste filme desenvólvese no contexto da Gran guerra, na que podemos 

destacar os seguintes acontecementos xerais e algúns específicos da fronte occidental: 

 

1914 

- 28 de xuño: Asasinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Imperio 

Austro-húngaro, en Saraxevo. 

 - 28 de xullo: Austria-Hungría declara a guerra a Serbia. 

 - 1 de agosto: Alemaña declara a guerra a Rusia. 

 - 3 de agosto: Alemaña declara a guerra a Francia. 

 - 4 de agosto: Alemaña invade Bélxica. 

 - 5 de agosto: Gran Bretaña declara a guerra a Alemaña. 

 - 6 de agosto: Serbia declara a guerra a Alemaña e Austria-Hungría a Rusia. 

 - 11 de agosto: Francia declara a guerra a Austria-Hungría. 

 - 12 de agosto: Gran Bretaña declara a guerra a Austria-Hungría. 

 - 23 de agosto. Xapón declara a guerra a Alemaña. 

 - 5-9 de setembro: Batalla do Marne. 

- 14 de novembro: O Imperio turco entra na guerra apoiando aos imperios 

centrais. 

1915 

- 22 de abril: Segunda batalla de Ypres; os alemáns empregan por primeira vez 

gases velenosos. 

 - 23 de maio: Italia declara a guerra a Austria-Hungría. 

 - 14 de outubro: Bulgaria entra na guerra apoiando aos imperios centrais. 

1916 

- 21 de febreiro: Inicio da batalla de Verdún; 550.000 baixas francesas e 450.000 

alemás. 

 - 9 de marzo: Portugal entra na guerra apoiando aos aliados. 

 - 1 de xullo: Inicio da batalla do Somme. 

 - 26 de agosto: Italia declara a guerra a Alemaña. 

 - 27 de agosto: Romanía declara a guerra a Austria-Hungría. 

1917 

- 23 de febreiro: Inicio da retirada alemá á liña fortificada Sigfried, entre Arras e 

Soisons. 

- 12 de marzo (27 de febreiro no calendario ruso): Revolución en San 

Petersburgo. 

 - 6 de abril: EE UU declara a guerra a Alemaña. 



 - 9 de abril: Inicio da ofensiva francesa de Champaña. 

 - 16 de abril: Inicio da ofensiva francesa da segunda batalla do Aisne. 

 - 3-20 de maio: Motíns no exército francés. 

 - 25 de xuño: As tropas norteamericanas desembarcan en Francia. 

 - 27 de xuño: Grecia entra na guerra apoiando aos aliados. 

- 6-7 de novembro (24-25 de outubro no calendario ruso): Revolución 

bolxevique en Rusia. 

- 20 de novembro: Emprego masivo, por primeira vez, de tanques polos aliados 

na batalla de Cambrai. 

 - 7 de decembro: EE UU declara a guerra a Austria-Hungría. 

1918 

 - 8 de xaneiro: Declaración dos 14 puntos de Wilson, presidente dos EE UU. 

 - 30 de xaneiro: O Imperio turco capitula ante os aliados. 

- 3 de marzo: Paz de Brest-Litovsk entre Alemaña e a Rusia soviética: Rusia 

abandona a guerra e cede extensos territorios na súa fronteira occidental. 

 - 21 de marzo: Inicio da ofensiva alemá no Somme. 

 - 18 de xullo: Contraofensiva aliada de Aisne-Marne. 

 - 14 de agosto: O mando alemán recoñece a inutilidade de proseguir a guerra. 

 - 3 de setembro: Inicio da retirada alemá cara á liña Hindenburg. 

 - 26 de setembro: Inicio da ofensiva aliada que racha a liña Hindenburg. 

 - 30 de setembro: Bulgaria capitula ante os aliados. 

 - 20 de outubro: Revolución en Viena e disolución do Imperio Austro-húngaro. 

 - 7 de novembro. Revolución en Berlín. 

- 9 de novembro: Abdicación en Alemaña do emperador Guillerme II e 

proclamación da República. 

 - 11 de novembro: Alemaña acepta o armisticio con base nos 14 puntos de 

Wilson. 

1919 

 - 18 de xaneiro: Comeza a Conferencia de Paz de París. 

 - 28 de xuño: Tratado de paz de Versalles con Alemaña. 

 - 10 de setembro: Tratado de paz de Saint Germain con Austria. 

 - 27 de novembro: Tratado de paz de Neuilly con Bulgaria. 

1920 

 - 4 de xuño: Tratado de paz de Trianon con Hungría. 

 - 10 de agosto: Tratado de paz de Sèvres con Turquía. 

 

5. OUTRAS PELÍCULAS 

La I Guerra mundial foi levada ao cine en numerosas ocasións e nelas case sempre 

predominaron as visións pacifistas e antibelicistas, expostas con maior ou menor 

radicalidade. A maioría delas teñen como escenario a loita de trincheiras na que 

morreron millóns de soldados pelexando en ofensivas irrealizables deseñadas polos seus 

mandos; este contexto resulta propicio para amosar o autoritarismo, vangloria e 

incompetencia dos xefes militares, así como a inutilidade dunha guerra imbuída polo 

nacionalismo e a competencia imperialista. Entre eses filmes podemos destacar os 

seguintes. 

 



 

 

 

 

6. CINE, HISTORIA E LITERATURA 

O argumento e desenvolvemento da historia recollida en Sendeiros de gloria está 

baseado nun acontecemento real: en 1916, como consecuencia do fracaso dun ataque 

mal planificado, o xeneral francés Deletoile fixo fusilar a cinco homes dunha Compañía 

do Rexemento 63, acusados de covardía e como castigo exemplar para as súas tropas. 

Inspirado nestes feitos e nas súas propias vivencias na fronte, Humphrey Cobb escribiu 

unha novela homónima que recolle eses dramáticos acontecementos. O seu título recolle 

o espírito dun poema de Thomas Gray (1716-71): 

Non permitades que a ambición se burle do esforzo útil deles, 

das súas sinxelas alegrías e escuro destino; 

nin que a grandeza escoite, con desdeñoso sorriso, 

os curtos e sinxelos feitos dos pobres. 

O alarde da heráldica, a pompa do poder e todo o esplendor, toda a abundancia que 

dá, espera igual que o fai a hora inevitable. 

Os sendeiros da gloria non conducen senón á tumba. 

 

Sobre esa base, Kubrick e os seus guionistas introduciron diversos cambios: 

incrementaron a importancia das intrigas dos oficiais do exército francés, resaltaron o 

papel do coronel Dax (en honor a Kirk Douglas que financiou a súa realización), e 

contrapuxeron radicalmente os escenarios nos que se moven os soldados (as trincheiras, 

a terra de ninguén, os barracóns, o cárcere, o bar...), onde a brutalidade e a morte está 

sempre presente, e o ambiente refinado e afastado do perigo dos oficiais (salóns e 

despachos do castelo, posto de mando, recepcións, comida...). E todo isto en clara 

alusión a quen sufre a guerra e quen pode beneficiarse dela. 

 

Existen diversas obras literarias que recolleron precisamente ese ambiente bélico e o 

padecemento dos soldados nas trincheiras; entre elas podemos destacar: 

 

- Ernest HEMINGWAY. Adeus ás armas. 1929. Novela na que se recolle a historia dun 

tenente norteamericano que se alistou como voluntario nun corpo de ambulancias no 

exército italiano na fronte de Isonzo. Narra os perigos polos que pasou, a carnicería da 

guerra e a relación amorosa que mantivo cunha enfermeira. A acción baséase nas 

vivencias reais do propio autor. 

 

- Erich María REMARQUE. Sen novidade na fronte. 1929. Novela na que se relata as 

dificultades polas que pasan un grupo de adolescentes alemáns na fronte occidental, 

desde o inicial entusiasmo patriótico ata a brutalidade da guerra de trincheiras. 

 

 

GUÍA DE TRABALLO 
 

1. OBXECTIVOS 

- Analizar o contido dos diálogos dos protagonistas nos que se sintetizan os seus 

intereses e posición éticas. 

- Coñecer as estratexias bélicas característica dos combates na I Guerra mundial, 

especialmente a guerra de trincheiras 



- Valorar as decisións dos mandos militares en situación de tensión bélica. 

- Reflexionar sobre a diferente actitude que os protagonistas manifestan sobre os 

conceptos de valor e patriotismo. 

 

2. ASPECTOS A TRABALLAR 

Neste filme son fundamentais os diálogos. Para poder traballar mellor, a contionuación 

figuran algúns fragmentos de escenas destacadas.  

 

Francia, 1916, nalgún lugar da fronte occidental. 

Voz en off: A guerra entre Alemaña e 

Francia comezou o 3 de agosto de 1914. 

Ás cinco semanas, o exército alemán 

estaba a 30 Km de París. Nas ribeiras 

do río Marne, os franceses refixeron de 

forma milagreira as súas maltreitas 

forzas e, nunha serie de contraataques 

desesperados, rexeitaron aos alemáns. A 

fronte quedou estabilizada. Pouco 

despois, converteuse nunha liña 

continua de trincheiras fortificadas que nun longo zigzag de 800 Km chegaba desde o 

Canal da Mancha ata a fronteira suíza. En 1916, despois de dous anos sanguentos de 

guerra nas trincheiras, as liñas das frontes de batalla apenas cambiaran. O éxito das 

incursións medíase nuns centenares de metros de avance, pero se pagaban con centos 

de miles de baixas. 

 

 

No Chateau d’Aigle, o xeneral Paul Mireau recibe a visita do xeneral George Broulard. 

Xeneral Broulard: Paul, veño para 

falarche de algo grave, é secreto (...). 

Estamos reunindo tropas neste sector 

para unha ofensiva inmediata. O 

Cuartel Xeral quere lograr un 

avance importante. Por que sorrís? 

(...) De verdade sabes do que che vou 

falar? 

Xeneral Mireau: Do Outeiro das 

Formigas (...). É unha posición clave 

e está no meu sector (...). 

XB: Entón, ¿que opinas? 

XM: Que ese sector é o punto clave dos alemáns. Levan un ano aguantando e, se 

queren, seguirán aí outro ano máis. 

XB: Teño ordes estritas de tomar o outeiro non máis tarde do día 10, e ese día é 

pasado mañá.(…) 

XM: É imposible George, absolutamente imposible. A miña División está esnaquizada. 

Cos homes que me quedan non podería defender o outeiro, e menos aínda tomalo. 

Síntoo, pero é así. 

XB: Paul, queríache dicir algo máis, pero temo que vas a interpretar mal que o 

mencione agora. 

XM: De que se trata? (...) 

XB: Paul, no Cuartel Xeral rumoréase que pensan en ti para o 12º Corpo de Exército. 



XM: O 12º Corpo? 

XB: Si, e cunha estrela máis. Foi cousa miña. Necesita un xefe combativo e esa estrela 

tela merecida. Ti e máis eu sabemos que a túa magnífica folla de servicios permíteche 

rexeitar esta misión. Ninguén a cuestionaría, simplemente buscarían a outro. Por 

favor, non deixes que iso inflúa na túa opinión. 

 

 

O xeneral Mireau conversa co coronel Dax no seu posto de mando nas trincheiras. 

 Xeneral Mireau: O Outeiro das 

Formigas. O seu rexemento debe 

tomalo mañá. 

Coronel Dax: Xa coñece o estado dos 

meus homes. 

XM: Algúns terán que morrer; 

probablemente moitos. Absorberán 

balas e metralla facendo posible que 

outros avancen. 

CD: Que reforzos teremos? 

XM: Ningún. 

CD: Que número de baixas prevé? 

XM: Digamos que un 5% morrerá na nosa barreira de fogo, calculando polo alto. 

Outro10% morrerá ao atravesar a terra de ninguén e un 20% máis ao cruzar os 

aramados. Iso déixanos o 65%, despois de pasar o peor. Digamos que outro 25% 

caerá ao tomar o cumio do Outeiro das Formigas. Aínda nos quedaría unha tropa 

adecuada para defender a posición. 

CD: ¿Está a dicir que máis da metade dos meus homes morrerá? 

XM: Si. É un prezo terrible, pero teremos o. 

CD: Pero ¿terémolo señor? 

XM: Confío en vostede, coronel. Toda Francia confía en vostede (...) 

CD: Non son un touro, xeneral. Non ten que axitar a bandeira para que ataque. 

XM: Non me gusta que compare a bandeira de Francia cun capote de tourear. 

CD. Non pretendía ser irrespectuoso coa nosa bandeira, señor. 

XM: Pode que estea anticuado, pero onde hai un patriota hai un home honesto. 

CD: Non todos opinan así. Samuel Johnson [escritor inglés, 1709-1784] dicía outra 

cosa do patriotismo 

XM: E que dicía? (...) 

CD: Dixo que o patriotismo era o derradeiro refuxio dos canallas. Síntoo, señor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o seu posto de mando na fronte, o xeneral Mireau observa o ataque do 

Rexemento 701 dirixido polo coronel Dax. 

Xeneral Mireau: Onde diaños se meteron? 

Maior Saint-Auban: Á esquerda, señor. 

XM: E onde está o resto? Seguen nas trincheiras. Non avanzan. Malditos covardes. 

Non están avanzando. O bombardeo afástase deles e aínda están nas trincheiras (...). 

XM: Capitán Nichols. 

Capitán Nichols: Si, señor! 

XM: Ordene que os cañóns do 75 disparen sobre as nosas posicións. Capitán ¿non 

entendeu o significado da miña orde? 

   

Reunión no Chateau de l’Aigle, despois do ataque fracasado ao Outeiro das 

Formigas entre o xeneral George 

Broulard, o xeneral Paul Mireau e 

o coronel Dax. 



 Xeneral Mireau: Ordenei un ataque 

e as súas tropas negáronse a atacar. 

Coronel Dax: As miñas tropas si 

atacaron, pero non conseguiron 

avanzar. 

XM: Porque non o intentaron, 

coronel. Vino cos meus propios ollos. 

A metade dos seus homes nin sequera 

saíu das trincheiras. 

CD: Un tercio dos meus homes 

quedou inmobilizado pola 

intensidade do fogo. 

XM: Non faga trampas cos números. 

O feito é que boa parte dos seus homes non saíu das trincheiras. Coronel Dax, vou 

facer que 10 homes de cada compañía do seu rexemento sexan xulgados por 

covardía.(…) 

CD: Por que non fusila a todo o rexemento? 

XB: Ho, ho, ho! 

CD: Falo en serio. 

XB: Coronel, non entendeu a idea. Non queremos exterminar ao exército francés, 

queremos dar exemplo. 

CD: Se é por dar exemplo, escóllame a min. 

XB: A vostede? 

CD: Si, señor. A morte dun home servirá de exemplo o mesmo que a de centos. A 

elección lóxica é a do oficial responsable do ataque.(…) 

XM: Ben, é posible que quizá me excedese un pouco esixindo xustiza. Dediquei toda a 

miña vida ao exército e sempre mantívenme fiel aos meus principios. Iso é o único erro 

do que se me pode acusar. Aceptarei o seguinte: que cada comandante elixa a un home 

de cada compañía da primeira onda. Tres en total. 

XB: Es moi razoable, Paul. 

 

 

Reunión  no Chateau de l’Aigle, despois do consello de guerra, entre o xeneral 

Broulard e o coronel Dax. 

Xeneral Broulard: A xulgar polas baixas, o esforzo do seu rexemento debeu ser 

considerable. 

Coronel Dax: Como pode opinar así e permitir que fusilen aos meus homes? 

XB: Vamos coronel. A súa interpretación dos feitos é algo simplista. 

CD: O ataque era imposible desde os seus inicios. O Estado maior debería sabelo. 

XB: Coronel Dax, creo que estamos dirixindo ben esta guerra. Saberá vostede que o 

Estado maior está sometido a todo tipo de presións inxustas da prensa e dos políticos. 

Quizá o ataque ao outeiro fora imposible, quizá puido ser un erro. Pero, se os seus 

homes amosaran máis valor ¿quen sabe? Quizá conquistaran o outeiro. De calquera 

modo, non se nos ten que criticar máis do necesario por este fracaso. Ademais do feito 

de que moitos dos seus homes nin sequera saíron das trincheiras, está a cuestión da 

moral das tropas. 

CD: A moral das tropas? 

XB: Por suposto. Esas execucións estimularán á División. Hai poucas cousas máis 

alentadoras e estimulantes que ver morrer a alguén (...). Coronel, os soldados son 

como os nenos. Igual que un neno necesita un pai firme, as tropas necesitan disciplina. 



E un modo de manter a disciplina é a de fusilar a un soldado de cando en vez. 

 

 

Despois dos fusilamentos, no Chateau de l’Aigle, conversan mentres comen o 

xeneral Broulard e o xeneral Mireau, incorporándose despois o coronel Dax. 

Xeneral Mireau: Alégrome de que 

estiveses alí, George. Estas cousas 

sempre son bastante sórdidas, pero 

esta vez tivo certo esplendor. 

Xeneral Broulard: Nunca vira un 

fusilamento mellor levado. 

XM: Os homes morreron de 

marabilla. Sempre pode algún facer 

algo que resulte de mal gusto. Nesta 

ocasión todo saíu perfecto. Si? 

XB: Ah, coronel! 

Coronel Dax: Quería verme, señor? 

XB: Si, si, coronel. Veña aquí e 

séntese. 

XM: Coronel, os seus homes 

morreron estupendamente.(…) 

XB: Por certo, Paul. Chegou aos 

meus oídos que ordenaches á túa 

artillería disparar sobre os teus 

homes durante o ataque ao outeiro 

(...). 

XM: Iso é unha infamia, unha 

completa infamia (...). 

XB: Que alegría me da oílo, Paul. 



Estou seguro que sairás ben 

parado. 

XM: Ben parado ¿de que? 

XB: Da investigación 

XM: Que investigación? (...) 

XB: Tes dereito a limpar a túa 

reputación. Non podes permitir que 

unhas insinuacións tan viles queden 

sen resposta. 

XM: Ah, é iso. Convértesme na 

cabeza de turco, a min, ao único 

inocente de todo o asunto. (...) 

XB: Vaia... Había que facelo. 

Francia non pode permitirse idiotas 

ao fronte do seu destino. Estoulle 

agradecido Dax por terme 

informado de todo isto. Coronel, 

¿gostaríallle o posto do xeneral 

Mireau? 

CD: Que, señor? (...) 

XB: Vamos, vamos, coronel. Non 

esaxere a súa sorpresa. Se vai 

detrás dese posto desde o principio! 

(...) 

CD: Sabe vostede o que pode facer 

con ese posto...? (...) 

XB: Coronel Dax, decepcióname. 

Perdeu agudeza por culpa do 

sentimentalismo. Vostede quería 

salvar a eses homes e non ía detrás 

do posto de Mireau. É un idealista. 

De veras coronel que o sinto! 

Estamos a facer unha guerra que 

temos que gañar! Tivemos que 

fusilar a eses homes! Vostede 

acusou ao xeneral Mireau e eu 

pedínlle contas! Que é o que fixen 

mal? 

 

 

3. CUESTIONARIO 
Tendo en conta os diálogos seleccionados e o contemplado nas escenas da 

película,comentade as seguintes cuestións: 

 

1. Gran parte da acción da película desenvólvese nas trincheiras: 

 - Describe os seus elementos 

 - Analiza as dificultades desta táctica para modificar o estado da fronte bélica 

 - Que exércitos se enfrontaban na batalla? 

 



2. Comenta o cambio de actitude do xeneral Mireau ante a proposta de realizar un 

ataque ás trincheiras inimigas: 

- En que momento cambia de opinión sobre a posibilidade de alcanzar o 

obxectivo? 

 - Paréceche sinceros os argumentos que emprega? 

- Cres que se pode facer extensivo ese cambio de actitude dos mandos militares 

a situacións similares en calquera guerra? 

 

3. Analiza a conversa entre o xeneral Mireau e o coronel Dax sobre o ataque ao Outeiro 

das Formigas; os dous son militares na guerra, pero representan visións e sentimentos 

diferentes e mesmo enfrontados: 

- Unha operación militar sempre implica riscos. Cales son as porcentaxes 

estimadas nun ataque nas trincheiras? Xustifica unha posible victoria a certeza 

de tal número de baixas? 

 - Comenta a frase que cita o coronel Dax de Samuel Johnson sobre o patriotismo 

 

4. Durante o ataque, o xeneral Mireau repite varias veces a orde de disparar sobre as 

posicións dos seus soldados, ante o estupor dos oficiais que deben cumprilas: 

- Por que cres que insiste en dar tales ordes? Podes indicar algún eximente a esta 

conduta? 

- Ata onde cres que debe chegar o cumprimento das ordes nunha situación de 

combate? 

 

5. Despois do fracasado ataque, o xeneral Mireau pretende escarmentar aos seus 

soldados cun castigo exemplarizante: 

 - A quen quere castigar e por que? Que castigo quere aplicar? 

 - Cres que serviría de algo o escarmento que pretende dar? 

 - Que tipo de reacción provocaría en ti presenciar tales feitos? 

 

6. Tras o consello de guerra, reúnense o xeneral Broulard e o coronel Dax: 

- Do diálogo parece que o xeneral Broulard consideraba que o ataque era 

imposible. Por que cres que propuxo o ataque e permitiu os consellos de guerra 

para castigar aos soldados? 

- Comenta a medida expresada na frase pronunciada polo xeneral Broulard: As 

tropas necesitan disciplina. E un modo de manter a disciplina é a de fusilar a un 

soldado de cando en vez. 

 

7. Despois dos fusilamentos, conversan os tres oficiais protagonistas: 

- Cal é o comportamento do xeneral Broulard co xeneral Mireau? Compárao co 

que tivo con el a comezo da película. A que cres que se debe ese cambio? 

- Observa a actitude ante os posibles ascensos dos tres oficiais; describe a 

actitude de cada un deles. 

- Compara o marco no que se desenvolven as conversas dos oficiais cos 

ambientes nos que viven os soldados. Cales son as diferenzas? 

 

4. VALORACIÓN E POSTA EN COMÚN 

- Valora a película desde o punto de vista dunha obra artística fixándote especialmente 

en aspectos como: a ambientación histórica, a interpretación, a música, a fotografía... 

 



- Opinión crítica persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, 

duración, claridade ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, secuencia 

ou escena que máis che gustara... Interpretación das escenas finais… 

 

 
 

 


