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Aquest vídeo com s’involitza un somni i per això hi ha imatges i van 
potser saltant veient tots els maltractaments que rep la noia.  

 

Comença la història, ja hem entrat al somni.  
L’home no es mou 
Pla general, la noia surt sencera, l’home només 
el cap 

 

La noia entra l’home no es mou,  
Mateix pla i enquadrament. 
 

 

El mateix pla però canvia una mica l’angle, la 
noia s’assenta  i es posa a parlar 
Mateix pla , la noia surt mitja. 

 

La noia marxa. 
Mateix pla. 
 



 

Canvi d’escena la noia està fregant i entra a la 
cuina. 
Pla mig i detall. 

 

La càmerala segueix  a la cuina  i es posa a 
cuinar neguitosa .  es grava el que fa i mig cos 
seu . Pla mig i detall ella surt per la meitat. 
 

 

Ella s’encén un cigarro. 
Mig cos d’ella i pla detall i normal 

 

La camara s’apropa buscant el seu neguit i 
tristesa. 
Pla detall d’ella normal 
 
 



 

La camera ’allunya i ella segueix cuinant. 
Pla general normal ella surt sencera  
 

 

I tornem a apropar la camera per veure el seu 
neguit 
Pla detall normal. 

 

Canvi d’escena es grava a ell sense fer res poc 
temps per veure que no te res a fer metre ella 
treballa sense parar 
Pla sencer angle inclinat. Pla picat 

 

Ella es posa trista ,s’ajup pla contrapicat 



 

La camera s’acosta per gravar el seu neguit Pla 
contrapicat mes baix  Apareix el gos. 
Pla mig i normal 
 
 
 
 
 
 
 

 

La noia juga amb el ganivet 
Pla picat i detall de les mans 

 

Canviem de pla, la noia segueix jugant amb el 
ganivet quan per darrere apareix l’home amb 
una expressió malèvola. 
Enquadrament contrapicat pla Amèrica 
Pla contrapicat i mig cos d’ella 

 

Segueix avançant l’home. 
Pla contrapicat i mig cos d’ella 



 

De cop canvi d’imatge i es veu la cara de 
l’home matant a la seva dona. 
Enquadrament: Contrapicat detall de la cara 

 

Amb el mateix pla ell es suïcida. 
Enquadrament:contrapicat cos d’ell. 

 


