
Biblioteca Central. C/ Solades, 25. Tel. 9 64 52 04 81
e - m ail: biblioteca@ajvila- real.es

iblioteca berta
Nº6 M arç 2005



LA H ISTÒR IA M ÉS GR AN M AI CONTADA. JESÚS EN EL 
CINEM A

Un dels personatges m és recurrents dins de  la h istòria del cinem a h a estat el de  
Jesucrist, figura q ue  va atraure  els pioners del cinem a i q ue, fins a l’actualitat, no 
h a deixat de  representar- se  d’una m anera o d’una altra. A  la fi del segle XIX es 
rodaren les prim eres versions i, a l’abril de  2004, va arribar a les nostres pantalles 

la darrera, La pass ió de Crist. A  continuació, 
farem  un recorregut retrospectiu sobre  la 
m ultitud de  versions realitzades al voltant 
d’aq uest personatge, des dels inicis de  la 
cinem atografia fins a l’actualitat.
Dels inicis a l’arribada del cinem a sonor
Les prim eres realitzacions sobre  la vida i m ort de  
Jesús de  Natzaret daten de  189 7, am b no m enys 
de  5 produccions. A  França es film aren dues, una 
produïda per Lum ière  i realitzada per H atot, i 
l’altra dirigida per K ich ner. La prim era fou 
rodada a H oritz, Boh èm ia, durant la 

representació de  la Setm ana Santa. L’altra reproduïa una representació 
organitzada per la Bonne Presse. D ’aq uest any data l’adaptació popular de  
W illiam  H agar Th e Sing of th e Cross , a l’igual q ue  l’am ericana Passion de  J. L. 
Vicent. Tam bé a Itàlia Luigi Topf realitzà el Pass ione du Gesú. El 19 00 Georges 
M éliès creà am b la tècnica de  sobreim pressió Le Ch rist m arch ant sur les  flots . 
Les produccions religioses am b Jesús com  a protagonista continuaren des dels 
inicis del segle XX. A q uestes pel·lícules es realitzaven, entre  altres causes, am b la 
finalitat de  garantir la m oralitat en el cinem a i fer callar les crítiq ues de  les 
institucions religioses, ja q ue  m olts dels espectadors q ue  anaven a les projeccions 
esperaven passar un m om ent distret am b cintes d’h um or, m àgia, fantasia i, fins i 
tot, am b una certa dosi de  picardia i erotism e.
Els pioners de  la indústria cinem atogràfica francesa Path é i Gaum ont, tam bé 
produïren pel·lícules sobre  Jesús. L’any 19 02 Path é encarregà Pass ion (19 04) a 
Ferdinand Z ecca i Gaum ont va fer el m ateix am b La vie du Ch rist (19 06) i la 
confià a V. Jasset. M és produccions de  l’època són Le Bais er de Judas  (19 13) 
d’A rm and Bour, Ch rist en croix  d e  Louis Feuillade i unes altres m és 
encarregades per Path é a M aitre  el 19 07 i a Z ecca de  nou el 19 14.
Giulio A ntam oro i Giuseppe  de  Liguoro anaren a Egipte  i Palestina per rodar el 
q ue  podríem  dir la prim era versió im portant, ja q ue  recreava la vida de  Jesús en 4 
parts: la infantesa, la predicació, la m ort i la resurrecció. D . W . Griffith  i T. H . 



Ince, pioners del cinem a am ericà, tam bé l’abordaren. El prim er am b la 
superproducció Intolerància (Intorelance, 19 15) i el segon am b Civilització 
(Civilization, 19 16). M és tard, D reyer realitzaria Pàgines  del llibre de Satan 
(Blade o5f Satans  book , 19 20).

A  A lem anya R obert W ienne  rodà I.N.R .I. (19 23) 
am b una estètica expressionista i envoltat pels 
m illors actors alem anys del m om ent. A ls EUA  Cecil 
B. D e  M iller dirigí la superproducció R ei de R eis  
(King of Kings , 19 26), on es narren els darrers anys 
de  la vida de  Jesucrist. La grandiositat del film  es 
posa en consonància am b la falta de  q ualitat i, 
tam bé, am b la m ancança de  m issatge  religiós i rigor 
h istòric.
La prim era versió d’un altre  clàssic com  és Ben-H ur 
(19 26), de  Fred  Niblo, no m ostra la im atge 
com pleta de  Jesús, sinó solam ent una part d’ella 
m itjançant una om bra, un tros del vestit, una m à, 

etc. Les representacions del M essies van resultar m olt m és evocadores i 
com m ovedores.

Des del cinem a sonor fins a La passió de Crist 

L’arribada del cinem a sonor no fou cap im pedim ent per a la realització de  
pel·lícules am b aq uesta tem àtica. D ’aq uest m om ent són Golgoth a (19 35) de  Julien 
D uduvier am b Jean Gabin, La vie de Jesus  (19 36) de  M arcel Gibaud i Ecce H om o 
(19 36) de  W alter R illa.
El cinem a espanyol tam bé disposa de  diverses pel·lícules q ue  van dur la vida de  
Jesús a la gran pantalla. A  M èxic es van rodar dos film s: el prim er fou de  José 
D íaz M orales am b Jesús  de Nazaret (19 42) i el segon de  M iguel M orayta am b El 
m àrtir del calvari (19 52). Les produccions rodades a Espanya entre  docum entals i 
pel·lícules foren nom broses, però entre  la m ediocritat de  totes, caldria destacar El 
Judas  (19 52) d’Ignaci F. Iq uino i El bes  de Judas  (19 53) de  R afael Gil. El 19 53 
H enry K oster va rodar La túnica sagrada (Th e robe), im portant per dues causes: 
la prim era, perq uè va ser la prim era pel·lícula realitzada en cinem ascope, i la 
segona, perq uè a l’igual q ue  en la prim era versió de  Ben- H ur, la representació de  
la im atge com pleta de  Jesús fou substituïda per om bres o diferents parts dels seu 
físic, recurs q ue  tam bé es va utilitzar en la segona versió de  Ben- H ur realitzada 
per W illiam  W yler.
A  la dècada dels 60 arriben les grans superproduccions am ericanes q ue  recreen 
els últim s anys de  vida de  Jesús. Són produccions am b un alt pressupost i am b les 
m illors estrelles del m om ent, però tam bé am b noves tècniq ues cinem atogràfiq ues: 



R ei de R eis  (Kings  of Kings , 19 61) de  Nich olas R ay i La h istòria m és  gran m ai 
contada (Th e greatest story ever told , 19 64).
Pier Paolo Pasolini realitzà a Itàlia L’evangeli s egons  sant Mateu  (Il Vangelo 
s econdo Matteo, 19 64), la pel·lícula q ue  m és s’acosta a l’austeritat del Nou 
Testam ent. El director es m antingué fidel al text de  l’evangeli i intentà recuperar 
la h um anitat de  Jesús, però sense  oblidar la seua dim ensió sobrenatural. Pasolini 
donà una visió profunda de  Jesús i el situà dins del context d’una sèrie  de  
reflexions filosòfiq ues i sociològiq ues im plicades dins de  la realitat h istòrica. El 
personatge principal fou interpretat per un actor català sense  cap experiència. El 
19 72 s’estrenà Jesucrist Superstar de  Norm an Jew ison, òpera rock  procedent d’un 
m usical de  Broodw ay am b la interpretació lliure  dels textos sagrats, llocs, 
situacions i vestuari, d’acord  am b el gust pop de  l’època. El text era obra de  Tim  
R ice  i la m úsica d’A ndrew  Lloyd W ebber. La pel·lícula se  centra en els darrers 
dies de  vida de  Jesús i om et la resurrecció.
Un any després, J. L. Sáenz de  H eredia portà al cinem a l’obra de  teatre  Procés  a 
Jesús , on un grup de  sefardites intenta veure  si Jesús fou ben jutjat o no.
R osellini realitzà per a la televisió El Mess ies  (El Mes ías , 19 75). El m és 

im portant d’aq uesta obra és q ue  el 
personatge de  Jesús fou abordat com  un 
m estre  savi i q ue  és a partir de  la seua 
paraula d’on ix la força interior, la 
transcendència i el sentit de  la seua 
m issió, i no dels seus fets.
Un altre  italià, Franco Z effirelli dirigí 
per a la televisió una sèrie  sobre  Jesús 
am b una duració de  7 h ores, origen de  
la versió cinem atogràfica Jesús  de 
Natzaret (Gesú d i Nazareth , 19 77). Fou 

una obra m olt alabada per l’església catòlica, però, en canvi, rebutjada pels 
puritans am ericans i m olt injuriada per la crítica especialitzada.
D e la dècada dels 80 destaca L’últim a tem ptació de Crist (Th e last tem ptation of 
Ch rist, 19 88) de  Scorsese  i basada en la novel·la de  K azantzak is. En aq uesta obra, 
intenta allunyar- se  de  la visió perfecta del M essies i introdueix l’espectador dins 
del conflicte de  Jesús, un h om e  q ue  pateix. La pel·lícula escandalitzà l’església, 
però fou aclam ada per la crítica i públic.
La pel·lícula canadenca Jesús  de Canadà (Jesús  de Canada, 19 89 ) de  D enys 
A rcand, va reviure  el tem a de  l’actor q ue  interpreta la figura de  Jesús i q ue  acaba 
identificant- se  de  ple am b el seu personatge en la vida real.
Ja en el segle XXI, la polèm ica i el debat s’h a obert am b La pass ió de Crist d e  
M el Gibson. D ’una banda, es troben els q ue  la defensen a ultrança, i de  l’altra, els 
q ue  l’ataq uen per antisem ita, integrista religiós, excés de  violència i 
sensacionalista. La pel·lícula recrea els darrers m om ents de  la seua vida, des de  



l’oració en l’h ort fins a la resurrecció, i està rodada en tres llengües diferents: 
aram eu, h ebreu i llatí. M algrat les seues crítiq ues negatives, h a entrat dins de  la 
llista de  les pel·lícules de  m és èxit de  la h istòria. 
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Fitxes Visuals

R ey de reyes

Títol original: King of k ings
País: EUA
A ny de  producció: 19 61
D irector: Nich olas R ay
M úsica: M ik lós R ózsa
Intèrprets: Jeffrey H unter, Siobh an M cK enna, H urd  
H atfield, R on R andell
D uració: 168 m in

Sinopsi: Quan les legions rom anes conq uereixen Palestina, naix un xiq uet en un 
estable adorat pels pastors i per tres m ags procedents d’O rient q ue  arriben a ell 
guiats per una estrella. El rei H erodes, q ue  tem ia pel naixem ent d’un nou m essies, 
dóna l’ordre  d’assassinar tots els nounats…

El evangelio según san M ateo

Títol original: Il vangelo s econdo Matteo
País: Itàlia
A ny de  producció: 19 64
D irector: Pier Paolo Pasolini
M úsica: Luis Enríq uez Bacalov i Carlo R ustich elli
Intèrprets: Enriq ue  Irazoq ui, M argh erita Caruso, Susanna 
Pasolini, M arcello M orante
D uració: 137 m in

Sinopsi: R elata la vida i passió de  Jesús seguint pas a pas l’evangeli de  M ateu.



La vida de Brian

Títol original: Life of Brian
País: A nglaterra
A ny de  producció: 19 79
M úsica: Geoffrey Burgon
Intèrprets: Terry Jones, Grah am  Ch apm an, M ich ael 
Palin, Joh n Cleese,  Terry Gilliam
D uració: 9 3 m in 

Sinopsi: D ivertida paròdia de  la vida de  Jesús. La 
vida de  Brian es desenvolupa de  form a paral·lela a la de  Jesús. Quan Palestina 
estava dom inada pels rom ans, Brian entra a form ar part d’un grup terrorista 
anom enat Front Popular de  Judea i es dedica a pintar consignes antiim perialistes 
als m urs del palau. D ’altra banda, tam bé és seguit com  si fóra el M essies per tot 
un grup de  fidels.



Así en el cielo com o en la tierra

País: Espanya
A ny de  producció: 19 9 5
D irector: José Luis Cuerda
Intèrprets: Francisco R abal, Fernando Fernán 
Góm ez, Jesús Bonilla, Luis Ciges, A gustín González, 
M ónica M olina
D uració: 135 m in

Sinopsi: D éu vol tenir un altre  fill i serà ell m ateix 
q ui l’educarà d’una form a m és m oderna. Quan 
Jesucrist coneix les seues intencions, vol evitar- lo per 
a la q ual cosa idea un A pocalipsi.

Jesús, el m ensaje enterrado

D irecció: J. J. Benítez
A ny de  producció: 2003
D uració: 50 m in
Col·lecció: Planeta Encantado

D ocum ental q ue  tracta de  desvetllar els enigm es q ue  
envolten la figura de  Jesús sota una interpretació m olt 
personal.



Fitxes sonores

Passió segons Sant M ateu

A utor: Joh an Sebastian Bach
A ny de  com posició: 1729
Intèrprets: Ph ilh arm onia O rch estra; D irector: O tto 
K lem perer

El M essies

A utor : Georg Friedrich  H aendel
A ny de  com posició: 1741/1742
Intèrprets: O rq uestra sim fònica R adio Stutgart; 
D irector: Neville M arriner

Les set paraules de  Jesucrist en la creu

A utor: H einrich  Sch ütz
A ny de  com posició: 1645
Intèrprets: Ensem ble Clém ent Janeq uin; Les 
Saq ueboutiers de  Toulouse

Stabat M ater

A utor: Giovanni Battista Pergolesi
A ny de  com posició: 1735?
Intèrprets: Concerto Vocale; D irector: R ené Jacobs




