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L’ÚS DELS PLANS TANCATS 
Al llarg de la pel·lícula són molt importants els canvis de caràcter i de comportament dels personatges 
així com el seu estat anímic. Aquest estat anímic s’accentua i s’exagera a través de l’ús reiterat dels 
PRIMERS PLANS o de PLANS FORÇA TANCATS. Veure els personatges en primer pla accentua la 
seva expressió i fa que l’emotivitat ens arribi amb més força.  
 

    
 

    
 
 
LA FOTOGRAFIA – L’ÚS DE LA LLUM 
El dramatisme que generen els primers plans també s’accentua amb la il·luminació. En molts casos es 
juga amb les ombres i amb la manera com els personatges queden il·luminats del rostre: amb més 
ombres quan hi ha més desesperació, amb una il·luminació més uniforme quan estan més asserenats. 
També es juga molt a il·luminar més un personatges que l’altre en un mateix pla, per marcar quin pateix 
més, quin està embriagat, etc. Tota la pel·lícula està molt acurada pel que fa a la il·luminació. 
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RELACIONS ENTRE EL PRIMER TERME I EL FONS 
En la pel·lícula també hi ha un ús reiterat de la contraposició entre el primer terme i el segons terme. En 
les escenes on hi ha alguna discussió entre dos personatges el director sempre mira de posar-nos de 
part d’un d’ells o de fer que l’altre sigui la víctima. És llavors quan juga a col·locar un dels dos 
personatges al primer terme, prop de nosaltres perquè la identificació emocional que establim amb 
aquest sigui més forta. al que està en una posició inferior, ja sigui perquè s’ha de disculpar o perquè 
està embriagat se’l situa a segon terme, en el fons, més allunyat i distant de nosaltres. 
 

    
 

    
 
 
IMATGES AMB SIGNIFICAT 
Els elements que hem citat ajuden a accentuar el dramatisme de manera força directe. Hi ha altres 
elements que ajuden a fer que les imatges tinguin un significat més subtil. Per exemple, si ens fixem en 
aquests dos plans del final ho entendrem. Veiem la Kirsten que s’allunya pel carrer. Tota la imatge és 
molt fosca, primer camina per la vorera on hi ha l’únic punt de llum però de seguida entra dins la massa 
fosca del carrer. És com si diguéssim que encara no ha sortit del forat negre i que de moment no té 
ganes de fer-ho. A la dreta hi ha un rètol d’un BAR. És el mateix rètol lluminós que es reflexa en el pla 
d’en Joe. Ell mira per la finestra, la llum que de fora il·lumina intermitentment el seu rostre, projectant les 
lletres de BAR al revés damunt del vidre. Això marca la inseguretat i el dubte sobre les expectatives que 
pot tenir envers la seva dona perquè sap que la seva posició com a addictes a l’alcohol és molt dèbil.  
 

    
 


