
“UN VIATGE A PARÍS A TRAVÉS DEL CINEMA” 

Després de Nova York, possiblement sigui París la ciutat que ha servit 

d’escenari a més pel·lícules. I no només perquè és la ciutat romàntica per excel·lència, 

sinó també perquè no deixa de ser la capital d’Europa, i fins fa un segle, la capital del 

món. Ciutat de molts i magnífics museus, de gran arquitectura i de gran cultura, la seva 

vinculació amb el 7è art és essencial: a París va tenir lloc la primera projecció pública 

de cinema 

 La conferència que es va impartir el passat 17  de gener a l’Aula d’Enginyers 

de Barcelona anava adreçada tant a aquells que ja coneixen la ciutat com els que no 

l’han visitat, i va proposar fer un recorregut pel centre històric de la ciutat visitant 

alguns dels llocs que han estat escenaris, en la ficció o en la realitat, d’algunes de les 

pel·lícules més famoses de la història del cinema.  

 Així doncs, es va visitar el Bosc de Boulogne, però també l’Arc de Triomf i els 

Camps Elisis, el Moulin Rouge i el barri de Montmartre. No ens vam oblidar del Museu 

del Louvre i la Catedral de Notre Dame i naturalment, el monument més famós de la 

ciutat, i un dels més reconeixibles a nivell mundial: la Torre Eiffel. I ho vam fer de la 

mà de pel·lícules com Gigí (1958), Al final de la escapada (1959), Moulin Rouge 

(2002), Amélie (2001), La invención de Hugo (2011), El Jorobado de Notre Dame 

(1995), El Código da Vinci (2006), Ratatouille (2007), Panorama para matar 

(1985), i Una cara con ángel (1957), entre moltes d’altres.  

Van quedar naturalment moltes, moltíssimes pel·lícules per visitar però 

l’antologia va ser suficientment representativa per transmetre la idea que, encara que no 

l’haguem visitat, París és una ciutat que ha acabat esdevenint un personatge més de les 

pel·lícules on ha servit d’escenari.  
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