CRÍTICA DE CINEMA.Mariona Pérez Manén 6èC
E.Can Fabra. “ El Meu Primer Festival De Cinema “
Curtmetratges : Memo, Pioners de l’univers , Gokurosama , Hello Salaam , Si no soy no
puedo ser iEspantaocells.

L’ Espantaocells _ 1920 ( U.S.A)

Aquesta pel·lícula de l’any 1920 , Espantaocells d’en Buster Keaton , ha estat un dels curts que
hem visionat a la sortida del Meu Primer Festival , un festival de cinema amb diverses activitats i
una d’elles ha estat gaudir de diferents curtmetratges i poder opinar i votar sobre ells. Han estat
21 minuts de duració amb blanc i negre , cinema mut , és a dir on no parlaven, però si música
que cal destacar perquè si no treuria la gràcia , i d’aquesta manera dóna ritme a les imatges.
Aquesta història descriu les aventures de dos companys que viuen junts i els agrada la mateixa
dona. És una pel·lícula entretinguda, senzilla i fàcil d’entendre , encara que sigui muda , ja que
els actors exageren molts els moviments ..etc .
És sorprenent que aquests curts tan antics segueixin agradant al públic . Coses negatives potser
ha estat que no té gaire sentit , és a dir no té una història molt seguida , o sigui van apareixent
diferents escenes , com la persecució d’un gos cap el protagonista, dos homes perseguint de
nou al protagonista… sense relació entre elles , o això es el que crec.
M’ha provocat curiositat la manera que tenien de viure aquests dos personatges principals,
perquè amb alguns materials i mecanismes feien moure objectes per poder cuinar , dormir i
altres necessitats, encara que convisquessin en un espai petit. Aquesta part m’ha interessat
molt.
Un dels companys , el més prim i baixet , m’han agradat molt , les expressions que feia i
acrobàcies , eren molt divertides.
Hi havia bastants escenaris , alguns d’ells bastant definits i amb detalls, la casa i les runes , entre
altres.
En aspectes visuals l’imatge era correcte per ser d’aquella època. M’ha agradat molt, i crec que el
final no era gens previsible ja que tota l’estona passaven coses i no sabies com acabaven.

