
 
 
 

The Big Knife 

The Big Knife, és una 

pel·lícula dramàtica de 1955 

dirigida i produïda per Robert 

Aldrich. 

 

Abans de fer esment en      

concret sobre la pel·lícula hem 

de situar-nos en el context, de 

la situació als EUA i del seu 

autor. 

 

El guió, està basat en una obra 

de teatre de Clifforn Odels, 

elaborada en l'època, post 

crack del 29. 

 

La situació dels actors i ac-

trius en aquells moments, era, 
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com d'una doble vida: donar 

una imatge pública de felicitat 

i opulència, i d'esclavitud en-

front de les productors, que 

els lligaven 

Amb uns contractes a llargs 

anys, amb l'obligació de com-

plir, amb tot el que la produc-

tora exigia, sense dret a canvi-

ar de productora, durant tot el 

temps que durés el contracte. 

 

Podem analitzar una mica 

més la pel·lícula i la situació 

que ens planteja: 

Charlie Castle, actor de       

Hollywood molt reeixit, que 

viu en una casa enorme, amb 

Robert Aldrich, 1955 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Charles Castle, un actor de       

Hollywood molt exigent amb si 

mateix, no està satisfet de les  

seves últimes interpretacions. Per 

això, quan un productor li fa una 

temptadora oferta que ell conside-

ra que danyaria la seva reputació, 

la rebutja. Però el productor li fa 

xantatge, amenaçant-lo amb reve-

lar fets del seu passat que entelari-

en més el seu prestigi que el paper 

que li ha ofert. 

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cine-
club Sabadell ens encarregarem de 
gestionar l’entrada als Cinemes:   
la dels socis, la de les persones 
que anteriorment havien adquirit un 
pack 5 o 10 i la dels no socis.   
Organitzarem de manera ordenada 
l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la 
resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada 
i sortida de la sala.  
L'ús de mascareta durant el visio-
nat de la pel·lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

Jack Palance,    Ida Lupino,  
Wendell Corey,   Jean Hagen,  
Rod Steiger,    Shelley Winters,  
Everett Sloane  

Director  ............. Robert Aldrich  
Guió    ................ ames Poe.  
Productor   ......... United Artists  
Música original  . Frank De Vol 
Fotografia   ........ rnest Laszlo  
Durada   ............. 11 minuts 
País  .................. Estats Units 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack%20Palance
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wendell%20Corey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rod%20Steiger
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Everett%20Sloane
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tots els Serveis Associats a 

aquest nivell de vida 

 

Viu amb la seva dona i el seu 

fill, ella, s'ha pogut compro-

var, com Charlie, ha anat can-

viant, gràcies el Treball soter-

rat del productor, que mitjan-

çant xantatge, ha aconseguit, 

que el protagonista hagi anat 

renunciant als seus principis 

en funció de l'èxit, cara als 

grans beneficis que això li re-

porta. 

 

Quina és la causa del xantat-

ge: Charlie, fa diversos anys, 

anant en cotxe i borratxo va 

tenir un accident atropellant 

a un nen, un amic va assumir 

la responsabilitat, això penja 

sobre del seu cap, amb l'ame-

naça constant del productor, 

però és que a més Charlie, el 

sent en la seva consciència, 

els problemes se li acumulen, 

li fa xantatge, perquè signi un 

contracte, per fer totes les 

pel·lícules durant set anys, el 

dolor intern que sent i la seva 

dona, que l'amenaça amb el 

divorci, si signa aquest       

contracte, que té la ruïna   

moral. 

 

Una trista història, amb les 

contradiccions de l'ésser hu-

mà, ser coherent amb la teva 

consciència, o vendre per 

aconseguir èxit i fama. 

 

La pel·lícula va aconseguir el 

Lleó d'Argent al Festival de 

cinema de Venècia de 1955. 

 

El desplegament de la histò-

ria en un sol lloc, els tons i els 

gestos de l'actuació, denunci-

en la seva derivació teatral. 

L'obra teatral va tenir cert 

èxit a Broadway. A Europa i 

en concret el Cahiers du Cine-

ma, van elogiar al nou autor. 

Destacant la interpretació de 

Jack Palance en el paper d'un 

personatge feble i turmentat. 

 

Segons l'opinió de Jacques 

Truffaut, la pel·lícula presen-

ta un fresc molt exacte, del 

que era Hollywood; The Big 

Knife, era en aquell any, la 

millor pel·lícula americana, 

vista en molts  mesos. 

 

Rosa Ribell 

Cineclub Sabadell 


