
EL CINEMA
UN RECORREGUT HISTÒRIC



SURREALISME I AVANTGUARDES

https://www.youtube.com/watch?v=eNXASG9fC_c


SURREALISME I AVANTGUARDES
Louis Delluc

Impressionisme Marcel L’Hervier Abel GanceJean Epstein Germain Dulac

Napoleón de Abel Gance (Análisis histórico y cinematográfico)

Dadaisme

René Clair

Entreacte (René Clair, 1924)

Germain Dulac
Luís Buñuel

Man Ray
Jean Cocteau

Surrealisme

https://www.youtube.com/watch?v=ub-p95b3_us
https://www.youtube.com/watch?v=Fif9e6THwOI


Luís Buñuel i Salvador Dalí, 1929 
SURREALISME I AVANTGUARDES

Un perro Andaluz

https://www.youtube.com/watch?v=vNJwPrAxkB4


https://djaviergn.wordpress.com/2013/06/25/algunos-analisis-de-un-perro-andaluz/
https://auladefilosofia.net/2008/11/03/bunuel-un-perro-andaluz/

SURREALISME I AVANTGUARDES

https://www.youtube.com/watch?v=NtoaqHh1wJU
https://djaviergn.wordpress.com/2013/06/25/algunos-analisis-de-un-perro-andaluz/
https://auladefilosofia.net/2008/11/03/bunuel-un-perro-andaluz/


L’estrella de mar Man Ray, 1928

La estrella de mar 
Qué hermosa es 
Después de todo 
Si las flores fueran de cristal 
Hermosa, hermosa como una flor de cristal 
Hermosa como una flor de carne 
¡No estoy soñando! 
Hermosa como una flor de fuego 
Muros de la Salud 
Qué hermosa “era” 
Qué hermosa “es”.

ROBERT DESNOS

SURREALISME I AVANTGUARDES

https://www.youtube.com/watch?v=csEDMzs3SXo
https://poesiamaspoesia.com/robert-desnos/


SURREALISME I AVANTGUARDES

Jean CocteauOrfeo i Sang d’un poeta

https://www.youtube.com/watch?v=gxsIkHr9fFg


SURREALISME I AVANTGUARDES
Llistat de pel·lícules

Un Chien Andalou / Un gos andalús (Luís Buñuel i Salvador Dalí, 1929)

 Entr'acte / Entreacte (René Clair, 1924)

 L'étoile de mer / L'estrella de mar (Man Ray, 1928)

La sang d'un poète / La sang d'un poeta (Jean Cocteau, 1932) 



EL WESTERN

https://www.youtube.com/watch?v=Av_WspUhH4I


EL WESTERN

El 1903 amb el film Assalt i robatori 
d’un tren, Edwin S. Porter inaugura el 

cinema del Western i utilitza el 
muntatge simultani. Els espectadors 

comencen a aprendre un nou 
llenguatge, el cinematogràfic: 

aprenen a relacionar les imatges, 
entenent que guarden una relació de 

continuïtat. I la base d’aquest nou 
llenguatge és el muntatge.

https://www.youtube.com/watch?v=In3mRDX0uqk


EL WESTERN

Centaures del desert pertany al gènere cinematogràfic del western. Aquest és un gènere típic 
del cinema nord-americà i, majoritàriament, està ambientat a l’antic oest americà. 

Habitualment també s'usa l'expressió "pel·lícula de l'oest" o "pel·lícula de vaquers". 

GÈNERE

Aquest gènere ha sabut mostrar les tensions entre l'individu i la comunitat; entre ramaders i 
agricultors; entre els indis, els colons i els militars; entre l'oest rural i l'est urbà i industrial de la 

segona meditat del segle XIX. 

El western barreja l'esperit d'aventura, les condicions complicades dels protagonistes i el 
caràcter violent que van acompanyar la colonització d'aquests territoris. En aquestes 

pel·lícules trobem gran quantitat d’arquetips: el xèrif, els cowboys, els indis, el Setè de 
Cavalleria, les caravanes, la diligència, el ferrocarril... També els arguments són recurrents: la 

guerra contra els indis, la febre de l’or, la conquesta de l’oest... I una escenografia molt 
concreta: el desert i l’orografia pròpia de la zona. 



EL WESTERN
GÈNERE

Un dels actors més coneguts dins d’aquest gènere va ser John Wayne (protagonista de 
Centaures del desert). Cap altre actor va simbolitzar aquest món com ell. Al fotograma 

d’aquesta pel·lícula es poden trobar part dels arquetips abans descrits, així com 
l’escenografia pròpia del gènere.

Howard Hawks, 1959Rio Bravo

Spaghetti Western

https://www.youtube.com/watch?v=8qQng60xkY8
https://www.youtube.com/watch?v=OJPsEQ3XQVE


EL WESTERN
Llistat de pel·lícules

The Searchers / Centaures del desert (John Ford, 1956) 

Rio Bravo (Howard Hawks, 1959)

Per Qualche Dollari in Piú/ La mort tenia un preu (Sergio Leone, 1965)

Unforgiven / Sense perdó (Clint Eastwood, 1992)



EXPRESSIONISME ALEMANY

https://www.youtube.com/watch?v=Klv4kDQ0IO4


EXPRESSIONISME ALEMANY
Fritz Lang, 1927METRÒPOLIS

https://www.youtube.com/watch?v=8huGJO7po_A


EXPRESSIONISME ALEMANY

https://www.youtube.com/watch?v=8FGSUE3qK_s


EXPRESSIONISME ALEMANY
F.W.Murnau, 1922NOSFERATU

https://www.youtube.com/watch?v=xbT1vrsNUT0


EXPRESSIONISME ALEMANY
Llistat de pel·lícules

Metropolis / Metropolis (Fritz Lang, 1926)

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens / Nosferatu (F.W.Murnau, 1922)

Das Kabinet des Dr. Caligari / El gabinet del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919) 

Der Golem, wie er in die Welt kam / El Gòlem (Paul Wegener, Carl Boese, 1920) 



NEORREALISME ITALIÀ

https://www.youtube.com/watch?v=UxcW5AkGEWU


NOUVELLE VAGUE

https://www.youtube.com/watch?v=nhc82d9L3aA


CARACTERÍSTIQUES

El fundador de la revista Cahiers du Cinéma, André Bazin, va liderar 
aquest moviment acompanyat d'un grup d'intel·lectuals i crítics de 

cinema, col·laboradors de la revista, entre els quals hi havia François 
Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol o Eric Rohmer.

NOUVELLE VAGUE

François Truffaut Jean-Luc Godard



CARACTERÍSTIQUES

Desprofessionalització de la producció i direcció cinematogràfica

NOUVELLE VAGUE

Recerca de la naturalitat de caire realista en la posada en escena.

Escenografies a l'aire lliure, les pel·lícules es roden en decorats reals i són interpretades per joves 
actors semiprofessionals o fins i tot amateurs.

El director ha de tenir sobretot un estil propi a través de l'originalitat visual
La seva capacitat de destacar és el que fa que el seu art sigui atemporal.

Voluntat de distanciar-se de la tradició del cinema francés
S’enmirallen en autors americans com Alfred Hitchcock i Orson Wells.

Tota la pel·lícula ha de buscar aquesta naturalitat en la decoració, la interpretació, els 
diàlegs, la llum i la trama.



CARACTERÍSTIQUES

Tractament de la condió humana

NOUVELLE VAGUE

Personatges ambigus, desubicats i transgressors que discuteixen aspectes de la condició 
humana durant llargs diàlegs i mostren la seva vida quotidiana sense cap artifici.

Simplicitat i llibertat tècnica
Utilització de càmeres lleugeres i càmeres en mà



CINEMA DE COMÈDIA

https://www.youtube.com/watch?v=yjr8hsYIbwg


CINEMA DE COMÈDIA

https://www.youtube.com/watch?v=hD9_MbBdDN4


CINEMA DE COMÈDIA
Sam Wood, 1935Una nit a l’òpera

https://www.youtube.com/watch?v=RumfHeSZr74


CINEMA DE COMÈDIA

A Night at The Opera / Una nit a l’òpera (Sam Wood, 1935)

Monty Python's The Life of Brian /La vida de Bryan (Terry Jones, 1979)

As Good As It Gets / Millor... imposible (James L. Brooks, 1997)

Airplane / Aterra com puguis (Jim Abrahams, Jerry Zucker, David Zucker, 1980)



CINEMA NEGRE

https://www.youtube.com/watch?v=zAq8mlWiBrk


CINEMA NEGRE

Sin City (Frank Miller's Sin City) (Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Frank Miller, 2005)

Pulp fiction (Quentin Tarantino, 1994)

The Third Man / El tercer home (Carol Reed, 1949)

The Big Sleep / El son etern (Howard Hawks, 1946)



CINEMA DE TERROR

https://www.youtube.com/watch?v=TkRz0tLmw0U


Ringu / The Ring (El cercle) (Hideo Nakata, 1998)

The Shining / El Resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

Alien (Ridley Scott, 1979)

Frankenstein (James Whale, 1931)

CINEMA DE TERROR



CINEMA DE TERROR



CINEMA DE TERROR
Ghost - Chapter Seven: New World Redro

https://www.youtube.com/watch?v=qVvAByIDtmk


CINEMA DE TERROR

The Shining & The Second Key - Ready Player One, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=u4KMOJ5KvsU


CINEMA DE TERROR
El Resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=2W7WT3McJuw


CINEMA DE TERROR
El Resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

https://www.dailymotion.com/video/x2d0tks


CINEMA DE TERROR
El Resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

https://www.clarin.com/internacional/rodaje-resplandor-llevo-stanley-kubrick-extremo-obsesion_0_ojZOND7nl.html


MUSICALS

https://www.youtube.com/watch?v=zrEUvHeNOYc


MUSICALS

En un sentit ampli, s'enquadra al musical tota pel·lícula que atorga importància a l'espectacle 
de la música a través de cançons, balls o coreografies; fins i tot també es podrien considerar 

musicals, les biografies de compositors o intèrprets.

GÈNERE

Però, el musical per excel·lència és el musical americà, un gènere genuí que amb prou feines 
ha tingut desenvolupament en altres països i que es caracteritza per històries optimistes i de 
certa frivolitat, en què una trama i uns personatges molt simples serveixen de suport per a 

números musicals espectaculars. També s'anomena comèdia musical perquè els tractaments 
dramàtics resulten excepcionals: els arguments solen ser del tipus de trobada entre un home 

i una dona que han de vèncer qualsevol tipus de dificultat per fer triomfar el seu amor.

Aquests arguments estan supeditats a números musicals, escrits per compositors valuosos, 
que combinen cançons i coreografies amb delicada posada en escena –vestuari i decorats 
luxosos, utilització d'efectes especials, acurada planificació– i recursos més o menys hàbils 
per vèncer la inversemblant situació que un personatge digui els seus diàlegs cantant. Als 
millors musicals, s'aconsegueix la integració narrativa dels números, però sol ser freqüent 

que la seva inclusió no quedi justificada.



MUSICALS
GÈNERE

El musical americà sorgeix amb el cinema sonor a partir d'una sòlida tradició teatral hereva de 
l'opereta, però que ha inclòs música moderna i té més desenvolupament en la posada en 
escena. El clima social de la depressió dels trenta afavoreix els musicals escapistes, mer 

assemblatge de números amb final apoteòsic.

El 1929 la Metro Goldwyn Mayer Studios es va posar al dia i la seva pel·lícula La melodia de 
Broadway (1929) va guanyar el primer Oscar atorgat a una pel·lícula musical

La melodia de Broadway (1929)

https://www.youtube.com/watch?v=DVe1WcF8-jA
https://www.youtube.com/watch?v=jF25sdy7qBk


MUSICALS
GÈNERE

La melodia de Broadway de 1940 (1940)

Melodias de Broadway 1955 (1953)

Swing Time (1936)

Ginger Rogers i Fred Astaire

Hi ha musicals mítics com El mag d'Oz 
(Víctor Fleming, 1939), els clàssics de Fred 

Astaire i Ginger Rogers o els de Vicente 
Minnelli als anys 40 (Un americà a París, 
Melodies de Broadway). A la Metro, ja als 

50, triomfen el ballarí Gene Kelly i el 
coreògraf Stanley Donen.

https://www.youtube.com/watch?v=2QboC9Dldk4
https://www.youtube.com/watch?v=-sekRBrFFvw
https://www.youtube.com/watch?v=gChIpYwGJhU


MUSICALS
GÈNERE

Amb una trajectòria paral·lela al western, el musical americà entra en decadència als seixanta. 
Probablement títols com West Side Story (Robert Wise, 1961) o Mary Poppins (Robert 

Stevenson, 1964) siguin, juntament amb algunes altres, les darreres entregues del paradigma 
clàssic.

West Side Story (1961)

https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs


MUSICALS
GÈNERE

Des de llavors ha evolucionat cap a fórmules més variades i complexes, des del musical 
dramàtic (All that Jazz, 1970 i Cabaret, 1972, de Bob Fosse), les òperes rock com (Jesucrist 

superstar de Norman Jewison, 1973), el musical pop (Grease de Randal Kleiser, 1978 o 
Fame, d’Alan Parker, 1980). També hi ha casos atípics com (Ballar a la foscor de Lars von 
Trier, 1999) i claríssims homenatges al musical clàssic com la recent (La la land de Damien 

Chazelle, 2016)

Cabaret (1972)
La la land (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=5QS1l1mSDSo
https://www.youtube.com/watch?v=waTDxRZ93Qc


MUSICALS
GÈNERE

Fame (1980)

Fame TV Show (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=Cfb_I1JbofA
https://www.youtube.com/watch?v=dF4P4Gcwcps


MUSICALS
GÈNERE

Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street  (2007)

The Blues Brothers (1980)

https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s
https://www.youtube.com/watch?v=_jcLbfUZT9A


Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Tim Burton, 2007)

The Blues Brothers (John Landis, 1980)

Cabaret (Bob Fosse, 1972)

Singing In The Rain/ Cantant sota la pluja (Stanley Donen y Gene Kelly, 1952)

MUSICALS



MUSICALS
Cantant sota la pluja



La pel·lícula es va estrenar el 1952, però està ambientada el 1927, quan va 
sortir i triomfar la primera pel·lícula sonora, “El cantant de jazz”

Gene Kelly va rodar l’escena “SOTA LA PLUJA” amb gairebé 40 de febre i no n'hi ha 
per menys, perquè van estar com 3 dies assajant l'escena.

La gran quantitat d’aigua que cau és perquè estava barrejada amb llet pel que 
sembla una borrasca més densa.

L’escena va ser rodada en una sola presa i encara que, li van dir a Gene de rodar-la sense 
aigua a causa del seu estat de salut, aquest es va negar.

Cantant sota la pluja
MUSICALS

https://www.youtube.com/watch?v=iL7RrGy_4p4


Gene Kelly té molts paral·lelismes amb el seu 
personatge (actua, balla i dirigeix).

Debbie Reynolds només tenia 19 anys quan va rodar Cantant 
sota la pluja.

No era una experta en claqué i va haver d'assajar durant 12 hores diàries 
per complir les expectatives a l'escena de la cançó “Good morning”.

Cantant sota la pluja
MUSICALS

https://www.youtube.com/watch?v=YL0wxO_1opg


Quan Debbie Reynolds suposadament està doblant la veu cantant 
de Jean Hagen, en realitat és una dona anomenada Betty Noyes 
que dobla el cant de Debbie. I quan suposadament Debbie està 
doblant la veu parlant de Jean Hagen - "Fins que les estrelles es 
tornen fredes..." - aquesta bella veu és en realitat la veu real de 

Jean Hagen!

Cantant sota la pluja
MUSICALS



Reflexionar en grups de 2 o 3 estudiants les preguntes que se't 
plantegen en el següent formulari:

FORMULARI SOBRE CANTANT SOTA LA PLUJA

PRÀCTICA
Cantant sota la pluja

MUSICALS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegUgUEsOD1NvAOk8RPZe_SK7w4D_PDontf8rFWhQRkx7sFKw/viewform?usp=sf_link


ELS GERMANS COEN
JOEL i ETHAN COEN

https://www.youtube.com/watch?v=v38WLTKqH7o


JIM JARMUSH

https://www.youtube.com/watch?v=YytPmWLnH0s


DAVID LINCH

https://www.youtube.com/watch?v=nct_lZKfTyM

