
 

 

NÚM.  

D’ESCENA O 

SEQÜÈNCIA 

Seqüència IMATGE DIÀLEG ÀUDIO 

(MÚSICA I 

EFECTES) 

1 1 Es veuen de front uns lavabos i un senyor es 

dirigeix cap a dins amb un cotxet on a dintre hi 

ha un nadó. (Pla General)  

No hi ha diàleg.  Soroll ambient 

del centre 

comercial. 

2 El senyor es queda mirant els cartells dels 

lavabos, el clatell i l’esquena de l’home es troba 

enmig de la imatge. (Pla Americà) 

No hi ha diàleg. Soroll ambient 

del centre 

comercial. 

2 1 Mentre l’home marxa, ja que no ha pogut 

entrar, les senyals es personifiquen i parlen 

entre elles. S’intercalen imatges de les dues 

figures i de les seves intervencions (bafarades). 

(Pla Mitjà) 

- F. FEMENINA: 

També et toca a tu. 

- F. MASCULINA: Per 

fi! 

 

Soroll ambient 

del centre 

comercial. 

3 1 L’home sent un so desconegut. Es veu 

l’esquena del senyor al centre de la imatge 

mentre s’allunya. Finalment es deté i es gira de 

cara a la càmera amb cara de sorpresa.  

(Pla Egipci)  

No hi ha diàleg. Soroll ambient 

del centre 

comercial. 

 2 La càmera està situada d’esquenes als lavabos, 

però davant d’aquests. Grava com l’home es 

dirigeix de nou cap a la porta dels serveis i 

No hi ha diàleg. Soroll ambient 

del centre 

comercial. 

A L’ABAST DE TOTHOM 



 

 

 

 

s’atura justament davant de la càmera. Es deté 

una estona fins que fa un tímid somriure i 

avança cap a un costat i desapareix del pla. (Pla 

Americà). 

4 1 La càmera enfoca des de lluny els lavabos 

mentre una de les portes es tanca.  

(Pla sencer) 

No hi ha diàleg. El soroll 

d’ambient del 

centre 

comercial 

disminueix la 

seva intensitat i 

se sent el so de 

la porta que es 

tanca. Torna a 

pujar el soroll 

del centre 

comercial.  

5 1 Al centre del pla s’hi situen els rètols dels 

lavabos. Aquests s’han adequat a les 

necessitats de l’home i el seu fill: hi ha la figura 

d’un nadó als dos rètols.  

(Primer pla)  

No hi ha diàleg. Soroll ambient 

del centre 

comercial. 


