
 
 

 Prova d’orchestra   
                                  Ensayo de orquesta  
  

R endim tribut en aquest tri-

mestre a Luchino Visconti 

amb Nits blanques, a Pier        

Paolo Pasolini amb Edipo Re i a  

Federico Fellini amb Assaig    

d’orquestra. Tres enormes direc-

tors, amb estils diferents i que 

dins les seves particulars  filmo-

grafies , han anat canviant la  

manera de veure el cinema      

durant els anys; especialment 

Pasolini i Fellini. 
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Per tant, no han tingut un nom 

amb el que se’ls hagi agrupat. 

Són ells i punt. Un a un. 

 

Visconti va seguir unes pautes 

ben clares de fer cinema,       

marcant el  seu estil i personali-

tat fins el final. La seva extrema 

sensibilitat i el seu bon gust.   

Però què em dirieu de Mort a 

Venècia, no menja en taula 

apart? 

Federico Fellini, 1978 

Els dijous del 

Cineclub 

Covid-19 

L'ús de mascareta durant el visionat  
de la pel•lícula és  obligatori.  
 
Mantenir la separació entre  
seients les persones no convivents. 

Sinopsi 

En una capella  medieval 
romana, una orquestra es 
prepara  per  assajar.  Els 
acompanya  un  equip  de 
televisió.  El  director  és  
un alemany que no para 
d’insultar als músics i els 
tracta malament. Després 
d’un descans, aquests es 
rebel·len contra ell.  

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

Director .............. Federico Fellini  
Guió  .................. Brunello Rondi i  
                            Federico Fellini   
Productor  .......... Michael Fengler i  
                            Renzo Rosellini 
Música original ... Nino Rota 
Fotografia  ......... Giuseppe Rotunno. . 
Muntatge  ........... Mario Rossi  
                            i Federico Fellini . . .  
Durada  .............. 72 minuts 
País.................... Itàlia/Alemanya/França 

Balduin Bass .............. Director d’orquestra  
Clara Colosino ........... Arpista 
Elisabeth Labi ............ Pianista 
David Mansuell .......... Primer violí 
Francesco Javarone .. Segon violí 
Ferdinando Villella ..... Cello 
Sybil Mostert .............. Flautista 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

Pasolini, un autèntic experimen-

tador, “jugant-se el tipus” sem-

pre. Arribant molt amunt unes 

vegades i fregant la línia del    

desastre altres. Mai saps el que 

et pots trobar. Si heu vist Saló o 

els 120 dies de Sodoma, què 

em podeu dir? 

 

Fellini, tocat per la vareta de    

l’èxit i engaltant des de molt    

aviat pel·lícules de gran qualitat, 

una darrera l’altre, pel·lícules de 

culte. A la part final de la seva 

carrera, va signar Satyricon, La 

Ciutat de les dones i Assaig      

d’orquestra, entre altres, amb 

una llibertat total,que en alguns 

títols no va saber gestionar del 

tot. Com quina? Satyricon, per    

exemple. 

 

Quan Fellini va dirigir Assaig 

d’orquestra, aquelles obres    

mestres portades al cim per    

públic i crítica, quedaven         

realment lluny. Aquell grup     

inoblidable, La dolce vita,    

Amarcord, 8 1/2 i Les nits de  

Cabiria, estaven grabades a      

l’història del cinema. 

 

Assaig d’orquestra es va rodar 

aparentment com una pel.lícula 

menor, pressupost baix, actors 

poc coneguts. Però comptava 

amb un Fellini pletòric, crític, 

àcid, que va mostrar una visió 

del món, de les persones real-

ment ferotge, amb els blancs, 

negres i grisos remarcats. 

 

Fixeu-vos en els membres de   

l’orquestra i com són i fan i     

diuen individualment  i quan és 

en col·lectiu. 

 

El director d’orquestra porta la 

batuta amb les idees ben clares…

o potser no tant, més bé al      

contrari…? 

 

A mesura que va transcorrent la 

pel·lícula, ens anem posicionant, 

entenem que això va de molt més 

que una orquestra. Una metàfora 

del caos i el complicat que és sor-

tir-ne.  

 

Quan ens pensem que hem aga-

fat el fil i intuïm el que pot     

passar, ens arriba el gran         

moviment final que ens té       

reservat Fellini. Qui ho podria 

esperar això? I ara doncs què els 

hi passa als músics? I el director, 

no és possible que tingui una re-

acció així…? 

 

Quina lliçó de vida, del munda-

nal caos, de falses esperances, tot 

sembla però no és. 

 

La direcció d’actors és magistral.  

La fotografia la va signar Giusep-

pe Rotunno, gran mestre i       

habitual de Fellini. 

 

La música és de Nino Rota,   

mestre i també habitual de Felli-

ni. 

 

Fixeu-vos en les panoràmiques 

de l’Orquestra, no us perdeu ni 

un detall. I tampoc quan els    

músics són entrevistats. Pareu 

força atenció. 

 

Fellini va fer exactament el que 

volia, llibertat total, un geni amb 

una petita però meravellosa    

joguina. 

 

Ben clarament, una pel·lícula de 

referència. 

 

 

Esteve Badia 

Cineclub Sabadell 


