
L’escena cinematogràfica  

Escolliu una escena significativa d’una pel·lícula i redacteu un text (150 paraules) seguint les 

següents directrius:  

1. Presentar la pel·lícula (fitxa tècnica, premis, breu argument, etc.). 

2. Parlar de l’escena (situació en el film, descripció, tècnica cinematogràfica). 

3. Justificar l’elecció d’aquesta escena. 

 

Exemple: 

                        Escena de la llitera de Ningú no és perfecte 

L’escena que he escollit pertany a la pel·lícula en blanc i negre Some like it hot, Ningú no és 

perfecte en català.  

Es tracta d’una comèdia que sintonitza amb el cinema negre, dirigida per Billy Wilder i estrenada 

l’any 1959. Ocupa el 22è lloc de les millors pel·lícules de tots els temps. 

Pel que fa a la trama, dos músics són testimonis d’una massacre en un garatge. Per tal d'escapar 

de les represàlies dels autors, s’enrolen en una orquestra de dones que viatja en tren. En 

conseqüència, Joe (Tony Curtis) es converteix en Josephine i Jerry (Jack Lemmon), en Daphné, i 

tots dos volen seduir Sugar Kane, la cantant que toca l’ukelele, interpretada per Marilyn Monroe. 

 

Quant a l’escena que he escollit, esdevé un petit homenatge a la cabina dels germans Marx (Una 

nit a l’òpera), ja que en totes dues escenes es juga humorísticament amb espais tancats. En 

l’una, amb la cabina plena de treballadors i clients d’un vaixell; en l’altra, amb una llitera d’un 

tren ocupada per les noies de la banda de música.  

Tècnicament és un pla sencer —cobreix únicament i de manera completa els personatges des 

del cap fins als peus— que comença amb una conversa amb alcohol entre Daphné i Sugar. Però 

de sobte s’hi afegeixen noies amb menjar i més alcohol, fins al punt que ja no hi cap ningú.  

 

He escollit aquesta escena perquè em sembla molt divertida i dinàmica, malgrat l’estatisme i 

l’aparent opressió d’un ambient atapeït, gràcies als diàlegs i a la interpretació dels actors. Així 

mateix, puc afirmar que tot i les innumerables revisions que he fet de la pel·lícula, em continua 

provocant rialles. I aquest crec que és el veritable sentit de l’expressió cinema clàssic per a 

l’espectador, el fet que es pugui emocionar incansablement. 

 


