
COM ES FAN 
LES PEL·LÍCULES

Sidney Lumet

Què pot fer que un director esculli un guió, mentre en rebut-
ja molts d’altres? Com es pot mantenir l’estat d’ànim d’un
actor o una actriu que ha repetit una escena dramàtica més
d’una vintena de vegades? Com es prepara una escena exte-
rior amb un centenar d’extres i diversos vehicles que topen
al mig de la ciutat? Què pot fer un director per acontentar els
productors sense perjudicar la pel·lícula?

Des del primer assaig fins a la projecció final, aquest llibre
fa un repàs detallat de cadascun dels processos de la filma-
ció d’una pel·lícula i explica tots els trucs que només s’apre-
nen amb l’experiència, i una pila d’anècdotes molt clarifica-
dores. 

«Sidney és un mestre i jo he tingut el privilegi 
de veure’l treballar.

Qualsevol que estigui seriosament interessat 
en el cinema, com a director

o com a espectador, hauria de llegir aquest llibre.» 
DAVID MAMET

Des que es va estrenar com a director de cinema, el 1957,
amb la pel·lícula Dotze homes sense pietat, va dirigir de mit-
jana una pel·lícula per any fins al 2007. Les seves obres
han estat premiades al Festival de Canes, la Berlinale, la
Mostra de Venècia, el Festival de Cinema de Sant Sebastià,
els Globus d’Or, els Bafta, els New York Film Critics Circle,
els National Board of Review i molts més. Va rebre més de
40 nominacions als Oscar i 5 premis. L’any 2005 va merèi-
xer l’Oscar honorífic per la seva trajectòria com a director.
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Una masterclass de cinema,
d’un dels grans directors de tots els temps.
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