
 
 
 

 The Grissom Gang 

Havien passat 16 anys des del 

seu primer gran èxit interna-

cional, The big knife. Havia 

continuat fent obres mestres, 

com Kiss me deadly - 1955, 

The last sunset - 1961, What 

ever happened to Baby Jane? 

- 1962, Hush, hush sweet 

Charlotte - 1964, Too late the 

hero - 1970. 

 

En fi, li podríem dedicar un 

trimestre. 

 

Ara parlem de The Grissom 
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gang, pel.lícula de 1971. 

 

La banda dels Grissom segres-

ta a una rica hereva. La línia 

d’actuació prevista però       

comença a torçar-se per un fet 

inesperat i acompanyat de   

reaccions que no estaven    

contemplades en els seus 

plans. Això fa que las bases 

trontollin i vagin cap a una 

situació cada vegada més 

complexa. 

Aldrich va adaptar l'excel·lent 

novel·la de James Hadley 

Robert Aldrich,1971 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Amb la intenció d'arrabassar-li el 
seu luxós collaret, la jove Barbara 
Blandish (Kim Darby) és assaltada i 
després segrestada per una colla 
de delinqüents. Però, la Colla   
Grissom, s'assabenta el fet ...         
i aviat la jove passarà a les seves 
mans esperant cobrar per ella un 
milió de dòlars, segons pretensió 
de la terrible mare Grissom (Irene 
Dailey), però, els plans tindran un 
"petit "obstacle, quan s'assabenten 
que, Slim (Scott Wilson) el psicòpa-
ta de la família, està perdudament 
enamorat de l'ostatge. 

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestio-
nar l’entrada als Cinemes: la dels    
socis, la de les persones que anterior-
ment 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. L'ús de 
mascareta durant el visionat de la 
pel•lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

 Kim Darby. .......... Barbara Blandish 
Scott Wilson ......... Slim Grissom 
Tony Musante ...... Eddie Hagan 
Irene Dailey ......... Ma Grissom 
Robert Lansing. ... Dave Fenner 
Connie Stevens ... Anna Borg 
Wesley Addy ........ John Blandish 

Fitxa tècnica 

Director  .......... Robert Aldrich 
Guió ................ Leon Griffiths i Robert  
                         Aldrich, basat en la novel.la  
                         de James H.Chase 
Productor  ....... Robert Aldrich  
Música original Gerald Fried  
Fotografia ....... Joseph Biroc  
Muntatge ......... Michael Luciano  
Vestuari  ......... Frank Urioste  
Durada  ........... 128 minuts 
País. ............... EEUU 
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Chase “No orchids for Miss 

Blandish“. El que més va 

apassionar Aldrich va ser la 

relació entre la segrestada       

i un dels segrestadors, on   

podia explorar en els senti-

ments i maneres de fer de  

dues persones, que veuen en 

una mateixa situació una  

sortida, cadascuna però amb 

un objectiu diferent. Una   

exploració profunda del ser 

humà i amb dues persones 

que no tenen res en comú. 

 

Us recomano que us deixeu 

portar i us traslladeu en el 

temps las anys 30. La posada 

en escena és forta, brutal, 

marcant “estil de la casa”. 

Atenció al color clàssic  dels 

anys 70 i al tractament de la 

llum. 

 

Aldrich la presentava com 

una pel·lícula de gàngsters i 

desprès reia. Probablement 

estic equivocat i no sé exacta-

ment què he rodat, seguia   

dient amb un toc. 

 

És una història d’amor i     

engany? O una història de 

gàngsters? O de la perversa, 

interessada i a vegades ingè-

nua ment humana? O és que 

aquesta gent no té altre sorti-

da, per intentar seguir vivint? 

Aldrich sempre entra molt 

fort en la psicologia dels     

personatges, obtenint grans 

interpretacions. 

A destacar que ja feia anys 

que era productor de les     

seves pel·lícules i d'altres    

directors. Una situació que el 

feia feliç, doncs la seva relació 

amb els productors sempre 

va ser com a mínim dificulto-

sa. És a dir, guionista, direc-

tor i productor de The Gris-

som gang.  

 

Tot es veu, res en situació de 

dubte. Aldrich afirmava que 

la imatge és per mostrar        

el que passa, de manera       

directa i clara. El so és un 

acompanyant valuós però    

secundari, que no pot ser més 

protagonista ni substituir la 

força d’una imatge. 

 

William Wellman, el nostre 

homenatjat de l’any anterior, 

no pensava exactament el 

mateix. És el misteri i mane-

res de fer del cinema.  

 

Esteve Badia 
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