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pEtITs CiNèFiLS

yeStErDaY
Títol original: Yesterday
Director: Danny Boyle
País: Regne Unit
Any: 2019
Durada: 116 min
Edat: A partir dels 6 anys

Yesterday
Jack Malick, un cantant i compositor, està a punt de renunciar al seu somni: viure
de la música, malgrat el suport de la seva millor amiga, l'Ellie. Però després del
seu accident amb bici durant una misteriosa apagada global, Jack descobreix que
és l'únic que recorda Els Beatles. És aleshores quan Jack decideix fer seves les
cançons d'un dels grups més importants de la història, i convertir-se així en una
superestrella. De la nit al dia aconsegueix l'èxit amb què havia somiat tant. Però...
a quin preu? I el més important, és la fama el que de veritat vol a la seva vida?

Ho sabies?
...En aquesta pel·lícula escoltem algunes de les cançons més mítiques d’Els
Beatles, una banda de rock britànica que es va formar durant la dècada dels
anys 60. Aquest grup de música, format per John Lennon, Paul McCartney,
George Harrisson i Ringo Starr, és considerat com el més influent de tots els temps.
Les cançons de Yesterday, però, són noves versions interpretades a la guitarra i al
piano per l’actor protagonista Himesh Patel.
...El director de Yesterday és Danny Boyle, un cineasta britànic conegut
principalment per dirigir pel·lícules on la música pren gran protagonisme, tot
i que aquest és el seu primer film musical. Entre els seus treballs més destacats,
trobem Slumdog Millionaire (2008), pel que va guanyar fins a vuit Oscars (entre
ells a la millor pel·lícula i al millor director).
…Yesterday és el títol de la pel·lícula però també el nom d’una famosa cançó
d’Els Beatles. Una balada de gairebé dos minuts que va ser gravada l’any
1965 per a l’àlbum Help! Es tracta de la cançó més versionada de la història de la
música, fins i tot Elvis Presley va fer-ne la seva versió!
…A la pel·lícula se’ns presenta Liverpool com un lloc especialment
important, i això és perquè es tracta de la ciutat on va néixer el quartet
d’Els Beatles. També es fa referència a altres llocs que apareixen en les seves
cançons, com la tomba d’Eleanor Rigby o Strawberry Field, una finca amb un
jardí boscós situada al carrer Beaconsfield i on John Lennon hi havia jugat quan
era petit.

peR a dEsPrÉs deL ciNemA
Cançó d'estiu

Ed Sheeran, que s'interpreta a ell mateix a la pel·lícula, demostra ser un compositor excepcional, només en
Jack ha estat capaç de superar-lo en l’art d’escriure lletres de cançons improvisades (i perquè feia trampa!).
Compondre una cançó no és gens fàcil, cal entrenar la creativitat i aprendre a inspirar-se. No obstant
això, moltes vegades només cal proposar-s’ho i senzillament… surt!

T'animes a
escriure una
cançó inspirada
en l’estiu?

Segueix l’esquema de frases
i rimes que et marquem a
continuació i deixa’t portar pel
primer que et vingui al cap.
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UN CONSELL!
Pensa en
la melodia
i el ritme a
mesura que la
componguis.
És una
balada?
Una cançó
animada?
Rap, potser?
Tu tries!

Reﬂexionem!
Yesterday és una pel·lícula
protagonitzada per un
noi que porta anys mirant
de triomfar en la música,
o, si més no, mirant
d’aconseguir viure de la
música. Quan finalment
ho aconsegueix, s’adona
que no era el que volia
realment. Per què no se
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sent plenament satisfet
amb el seu èxit? Què li ho
impedeix? Quina relació
hi tenen els sentiments de
culpa i els remordiments en
tot això? I l’amor? De quina
manera creus que hagués
acceptat millor la fama? Tu
hauries fet el mateix en el
seu lloc? Per què?
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Arran d’un estrany accident
i un temps força agitat, en
Jack Malick entra en una
mena d’univers paral·lel
on algunes coses ja no són
com eren. De mica en mica
comprèn que el món ha
canviat. Quins elements

que desaparegués? Quin?
Com t’imagines el món si,
per exemple, la companyia
Google no existís? I si no
s’hagués inventat internet?
I el cinema? Pensa en un
univers millor que el que
t’ha tocat viure, com seria?

existien i ara ja no? N’hi ha
algun que no t’importaria
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