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L’EXPR ESSIONISM E ALEM ANY I EL CINEM A SOVIÈTIC

L’expressionism e alem any

La h istòria del cinem a alem any no com ença fins ben avançada la Prim era Guerra 

M undial, doncs fins a aq uell m om ent, la producció cinem atogràfica era escassa i 

de  poca q ualitat. El 19 16 el govern alem any decidí donar un im puls a la 

cinem atografia alem anya i creà el 18 de  desem bre  de  19 17 l’UFA  (Universum  

Film  A k tiengesellsch aft) sostinguda per les autoritats m ilitars i recolzada per les 

altes finances i la indústria pesada. A cabada la guerra, l’incipient cinem a 

alem any ja estava dotat d’una sòlida organització. A q uesta etapa es caracteritzà 

cinem atogràficam ent per les produccions d’alt cost i gran espectacularitat. A  

m és a m és de  com èdies o pel·lícules d’entretenim ent (Una nit a Aràbia, Carm e, 

etc.) i fantàstiq ues (L’estudiant de Praga, El Golem , etc.),  aq uest període  fou 

prolífic en la realització de  pel·lícules de  propaganda q ue  exaltaven les 

excel·lències de  la h istòria d’A lem anya i/o m enyspreaven la de  les antigues 

nacions enem igues. Els encarregats de  dirigir- les foren, entre  d’altres, el genial 

Ernst Lubitsch , director q ue  m arxà a H ollyw ood el 19 23, i D im itri Buch ow ietzk y 

am b actors tant populars com  Em il Jannings o la polonesa Pola Negri. 

L’expressionism e  fou una actitud estètica de  

les arts plàstiq ues avantguardistes q ue  

intentava buscar una contínua separació de  

la realitat i q ue  tingué lloc a A lem anya 

durant els prim ers anys de  la dècada dels 

anys 20. La seua aparició cinem atogràfica 

fou posterior al m ovim ent pictòric i literari. 

Està caracteritzat, entre  altres trets, per l’ús 

d’una tem àtica m olt inq uietant i de  vegades 

fins i tot sinistra, am b m óns i criatures 

sortides dels pitjors m alsons, espectres i 

m onstres, pel tenebrism e  dels seus irreals 

però im portants decorats, per la deform ació voluntària dels objectes, pels seus 

jocs de  llum s i om bra, etc. Per a crear aq uest tipus d’obres i d’am bients, es va 

recórrer a utilitzar principalm ent els estudis cinem atogràfics en detrim ent dels 

escenaris naturals. Els actors els van m aq uillar fins a l’exageració. La tem àtica de  

les pel·lícules estava fonam entalm ent relacionada am b la fantasia i el terror.

La prim era pel·lícula expressionista fou El Gabinet del Dr. Caligari (Das  

Kabinett des  Dr. Caligari, 19 19 ) de  R obert W iene. A ltres film s d’aq uest autor 

foren Genuine  (19 23) o Les  m ans  d’O rlac (O rlac H ände, 19 25).

A ltres obres de  tem àtica expressionista foren El Golem  (Der Golem , W ie er in 

d ie Welt k am , 19 20) de  Paul W egener, De l’alba a m itjanit (Von Morgens  bis  



Mitternach ts , 19 20) de  K arl H einz M artin i O m bres  (Sch atten, 19 23), 

principalm ent. L’expressionism e  sensu stricto nom és no va tenir una dilatada 

existència, ja q ue  L’h om e de les  figures  de cera (Das  Wach sd ifurenk abinett, 

19 24) sem bla ser la seua obra pòstum a.

Un director d’aq uesta època fou el genial Fritz 

Lang q ue, m algrat q ue  sem pre  va negar la seua 

pertinença a aq uest m ovim ent, en diverses obres 

s’observa una aproxim ació m itjançant la seua 

tem àtica o per la posada en escena, com  h o 

dem ostren El Doctor Mabus e  (Dr. Mabus e der 

Spiler, 19 22), Metròpolis  (19 26). Però tam bé es 

pot apreciar en altres obres com  Nosferatu, el 

vam pir (Nosferatu, eine Sym ph onie des  Grauens , 

19 22) de  F. W . M urnau, El Golem  (Der Golem , 

19 20) de  H enrik  Galeen, entre  d’altres.

Paral·lelam ent a aq uesta estètica cinem atogràfica, a A lem anya tam bé s’estava 

desenvolupant una línia de  cinem a realista, m olt m és intim ista, q ue  a partir de  la 

segona m eitat de  la dècada dels 20, s’im posà progressivam ent a l’expressionism e  

am b obres com  ara El rail (Sch erben, 19 21) i La nit de Cap d’Any (Sylvester, 

19 23) de  Lupu- Pick , o L’últim  (Der letzte Mann, 19 24) i Fausto (Faust, 19 26) de  

F. W . M urnau o Variété (19 25) d’ E. A . D upont, entre  d’altres.

El cinem a soviètic

El prim er cinem atògraf arribà el 189 6 per a la coronació de  Nicolau II, però la 

producció prerevolucionària russa no va tenir gaire  q ualitat artística. D esprés de  

la revolució, es va decretar el 19 19  la nacionalització de  la indústria 

cinem atogràfica q ue  passà a dependre  del Com issariat d’Educació del poble. A l 

setem bre  del m ateix any es creà a M oscou l’Escola Cinem atogràfica de  l’Estat 

sota la direcció de  Vladim ir Gardin. Lenin llançà la següent consigna per al 

cinem a: “D e totes les arts, el cinem a és per a nosaltres la m és im portant”. Com  

q ue  gairebé tota la població russa era analfabeta, l’arm a m és poderosa juntam ent 

am b la ràdio per fer propaganda revolucionària fou el cinem a, raó per la q ual els 

directors de  cinem a soviètic investigaren la capacitat expressiva d’aq uest art per 

fer- lo arribar a la m ajor part de  la població. Els esforços de  tots aq uests directors 

van incidir en el poder creatiu del m untatge cinem atogràfic com  a instrum ent 

d’expressió.

M algrat la falta de  m itjans tècnics, l’incipient cinem atografia russa com ençà a 

funcionar gràcies a l’eficàcia dels seus creadors. El prim er d’aq uests fou 

K ulech ov, professor de  l’Institut de  Cinem a q ue  creà el cèlebre  Laboratori 

Experim ental, d’on sortiran directors de  la im portància de  Pudovk in, entre  

d’altres.Tanm ateix, el director am b m ajor genialitat fou Sergei M ijailovich  



Eisenstein. Nasq ué a R iga el 189 8 i els seus inicis cinem atogràfics cal situar- los a 

principis de  la dècada dels anys 20. Segons ell i la seua teoria del m untatge 

d’atraccions, de  la sum a de  dues im atges diferents s’obté un nou significat. 

A q uesta teoria la va dur a la pràctica en l’obra La vaga (Stack a, 19 24). El 

cuirassat Potem k in (Bronenos ez Potem k in, 19 25) fou la seua següent pel·lícula, 

aclam ada ràpidam ent per tot el m ón, onnarra la revolta dels m arins del cuirassat 

Príncep Potem k in ocorreguda el 19 05. Posteriorm ent, la van seguir O ctubre  

(O k tiabr, 19 27) i La línia general (Staroe i 

novoe, 19 29 ), entre  d’altres.

Vsievolod Ilarionovich  Pudovk in era deixeble 

de  K ulech ov i interpretà diverses obres seues. 

Els seus inicis com  a director foren un 

curtm etratge de  caire  còm ic i un docum ental. 

El 19 26 inicià la realització de  la trilogia 

revolucionària com posta per La m are  (Mat’, 

19 26), La fi de Sant Petersburg (Koniets  

Sank t-Petersburga, 19 27) i Tem pesta sobre Às ia (Potom ok  Ch ingis  Kh ana, 

19 28). A  diferència del cinem a col·lectiu d’Eisenstein i el seu repudi vers l’actor, 

l’obra de  Pudovk in se  centra en l’exam en de  la presa de  consciència política dels 

seus personatges d’una form a individualitzada. La vitalitat del nou cinem a 

soviètic, q ue  va introduir una revolució expressiva en la teoria i en la pràctica 

cinem atogràfica gràcies a l’h iperrealism e  de  les seues im atges i per la utilització 

m agistral de  les possibilitats creatives del m untatge, es va estendre  a totes les 

repúbliq ues q ue  form aven la federació russa, d’on sortiren directors de  q ualitat 

contrastrada com  ara A lexandr D ovjenk o, Ilya Trauberg, Frederij Erm le i Ferdor 

O zep, entre  d’altres, q ue  van incorporar les noves idees i la nova concepció de  

l’art cinem atogràfic.
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FITXES DE PEL·LÍCULES

El gabinete del Dr. Caligari

Títol original: Das  Kabinett des  Dr. Caligari

País: A lem anya

A ny de  producció: 19 19

D irector: R obert W iene

Intèrprets: Lil D agover, Conrad Veidt, W erner K rauss

D uració: 52 m in

Sinopsi: El doctor Caligari és un sinistre  h ipnotitzador q ue  

arriba a la ciutat d’H olstenw all per exh ibir a la fira la seua 

atracció, un som nàm bul, Cesare, q ue  utilitza per perpetrar 

assassinats. Quan Francis descobreix q ue  el seu m illor am ic h a estat assassinat, 

decideix investigar pel seu com pte i descobreix q ue  el D r. Caligari és el m alvat 

director d’un h ospital psiq uiàtric. Però la situació canvia i es torna m és enrarida 

q uan com encen a sospitar q ue  Francis podria estar m entalm ent inestable després 

de  la m ort del seu am ic.

Nosferatu , el vam piro

Títol original: Nosferatu, eine sym ph onie des  Grauens

País: A lem anya

A ny de  producció: 19 22

D irector: F. W . M urnau

Intèrprets: M ax Sch reck , Gustav von W angenh eim , Greta 

Sch roeder, A lexander Granach

D uració: 9 6 m in

Sinopsi: Un jove agent im m obiliari es desplaça a 

Transilvània am b la finalitat de  gestionar la venda d’una 

casa al com te O rlock  (Nosferatu), ja q ue  decideix canviar 

la seua residència. Nosferatu, q ue  arribarà en vaixell i portarà la destrucció, 

doncs està ple de  rates portadores de  la pesta bubònica, s’enam ora de  la jove 

com panya de  l’agent, a la q ual visitarà totes les nits per a beure’n la sang a poc a

poc i convertir- la en la seua esposa. A  causa del m alestar de  la jove, la seua 

fam ília contactarà am b el professor Bulw er per tal de  resoldre  el problem a. 



El Golem

Títol original: Der Golem , w ie er in d ie Welt k am

País: A lem anya

A ny de  producció: 19 20

D irector: Paul W egener, Carl Boese

Intèrprets: Paul W egener, A lbert Steinsrück , Lyda Salm onova, 

Ernst D eutsch

D uració: 86 m in

Sinopsi: El Golem  és una estàtua h um ana de  fang m odelada pel 

rabí Loew , m ag ancestral, i al q ual li dóna vida m itjançant un 

conjur am b la finalitat de  protegir els jueus del gueto de  Praga 

de  la tirania del govern.

El doctor M abu se

Títol original: Dr. Mabus e, der Spieler

País: A lem anya

A ny de  producció: 19 22

D irector: Fritz Lang

Intèrprets: R udolf K lein- R ogge, Bernh ard  Goetzk e, A lfred  

A ble, Gertrude  W elck er

D uració: 272 m in

Sinopsi: El D r. M abuse  és un geni del delicte, dotat d’una 

gran capacitat h ipnòtica, q ue  està al capdavant d’una 

poderosa i organitzada xarxa crim inal.



M etrópolis

Títol original: Metropolis  

País: A lem anya

A ny de  producció: 19 26

D irector: Fritz Lang

M úsica: Gottfried  H uppertz

Intèrprets: R udolf K lein- R ogge, A lfred  A bel, Gustav 

Fröh lich , Brigitte  H elm

D uració: 117 m in

Sinopsi: En una gran m egalòpoli de  l’any 2026 els obrers 

viuen en un barri subterrani q ue  es troba dins del cor industrial am b la 

proh ibició d’eixir al m ón exterior. Incitats per un robot, decideixen rebel·lar- se  

contra la classe  intel·lectual q ue  és q ui té el poder, i am enacen destruir la ciutat 

q ue  es troba a la superfície, però Freder, fill del sobirà de  M etròpolis i am b 

l’ajuda de  M ari, d’origen h um il, intentaran evitar la destrucció apel·lant als 

sentim ents i a l’am or.

Fau sto

Títol original: Faust

País: A lem anya

A ny de  producció: 19 26

D irector: F. W . M urnau

Intèrprets: Em il Jannings, Gösta Ek m an, Cam ila H orn, 

W ilh elm  D ieterle

D uració: 106 m in

Sinopsi: A daptació cinem atogràfica del m ite  de  Faust 

sobre  la base  de  l’obra de  Goeth e. Per m itjà d’un arcàngel, 

M efistòfil dem ana perm ís per tem ptar el doctor Faust, 

segur q ue  li farà perdre  l’ànim a. D éu li concedeix 

l’oportunitat, però Faust tindrà tam bé l’ocasió de  redim ir- se . El dim oni utilitzarà 

totes les seues arm es per tal d’assolir el seu propòsit.



El acorazado Potem k in

Títol original: Bronenos ez Potem k in

País: UR SS

A ny de  producció: 19 25

D irector: Sergei M . Einsenstein

Intèrprets: A lexandr A ntonov,  Grigori A lexandrov, 

Vladim ir Barsk y

D uració: 77 m in

Sinopsi: El 19 05 el cuirassat Príncep Potem k in es troba 

fondejat enfront de  la ciutat d’O dessa. Els m ariners es 

rebel·len contra els oficials perq uè els obliguen a m enjar la carn am b cucs. Els 

oficials inicien una forta repressió, però q uan van a ser executats, els m arins es 

neguen a disparar contra els

seus com panys am otinats i els oficials són llançats per la borda. La població 

d’O dessa se  solidaritza am b la tripulació, es m anifesta pels carrers de  la ciutat i 

envia q ueviures als am otinats. Els soldats arriben i com encen a disparar contra 

la m ultitud en les escales situades davant del port. Els canons del Potem k in 

com encen a disparar contra les tropes del tsar i es preparen per a una batalla 

contra la flota oficial.

La m adre

Títol original: Mat’

País: UR SS

A ny de  producció: 19 26

D irector: V. I. Pudovk in

M úsica: S. Blok

Intèrprets: Vera Baranovsk aya, Nik olai batalov, A lek sandr 

Ch istyak ov

D uració: 9 0 m in

Sinopsi: La proletària Nilovna veu com  el seu fill Pavel és 

em presonat injustam ent i es converteix als ideals 

revolucionaris de  Pavel, q ue  posteriorm ent aconseguirà 

escapar- se. D urant una m anifestació, Pavel m or pels trets 

dels m ilitars tsaristes m entre  q ue  sa m are  m or xafada pels cavalls.
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