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Reportatge

Història del cinema

Avui en dia només coneixem el cinema com  un lloc 
on es van a veure  pel·lícules amb  crispetes gràcies 
als avantatges de la Tecnologia.  
Però abans es veien en blanc i negre, no hi havia 
so. Si ara continués així la gent jove s'avorriria. 

A continuació tenim la història del cinema pas a pas, 
des de l'època Prehistòrica fins l'actualitat.

El Pre-cinema

L'ésser  humà s'ha  preocupat  sempre  per  captar  i 
representar el moviment. Els bisons amb sis potes 
que  els  prehistòrics  pintaven  a  les  cavernes 
demostren  aquest  fet.  Durant  segles,  diverses 
civilitzacions  o  persones  han  cercat  procediments 
per  reproduir  la  realitat.  És  el  cas  de  les 
representacions  amb  ombres,   els  primers 
espectacles  en  públic  amb  projecció  d'imatges 
animades.

El  naixement  del  cinema. 
L'època muda

Amb  tot,  es  considera  que  el  cinema  va  néixer 
oficialment el 28 de desembre de 1895. 

Aquell  dia,  els  germans  Lumière  van mostrar,  en 
sessió  pública,  els  seus  films  als  espectadors  del 
Salon Indien de París. En un dels seus primers films, 
"L'arribada d'un tren a l'estació de Ciutat", l'efecte 
d'una locomotora que semblava sortir de la pantalla 
va  ser  enorme.  L'aparell  amb  el  qual  ho 
aconseguiren el van anomenar Cinematògraf. Havia 
nascut  la   cinematografia.  Però l'èxit  inicial  es  va 
anar fonent pel cansament del públic.

L'època sonora

El 6 d'octubre de 1927 succeí un fet revolucionari 
per a la història del  cinema: començava a parlar! 
"El cantor de jazz", d'Alan Crosland, deixava escoltar 
a l'actor Al Jolson cantant.
S'encetava  una  nova  era  per  a  la  indústria  del 
cinema.  També  per  als  actors:  molts  d'ells  van 
desaparèixer com a tals en conèixer el públic la seva 
vertadera  veu,  desagradable  o  ridícula,  que  no 
corresponia  a  l'aparença  física.  Desapareixien  els 
subtítols!

La postguerra

En  acabar  la  Guerra,  en  una  Itàlia  destrossada, 
apareix l'anomenat cinema "neorealista", un cinema 
testimonial  sobre la realitat  del  moment,  fet  amb 
pocs mitjans materials però amb molta humanitat, 
preocupat  pels  problemes de l'individu del  carrer; 
suposen  una  mirada  sobre  els  problemes  de 
subsistència  dels  més  humils,  com ara  "La  terra 
crema" (1947), de Visconti.

L'aparició de les pelis en color
El cinema en color va començar cap a l'any 1933 
amb  la  perfecció  de  la  tècnica  del  Technicolor 
(utilització  de  3  colors  que  es  mesclen  entre  si: 
vermell, groc i blau).  
El  color  cada  vegada  agradava  més  i  la  Metro 
Goldwyn Mayer en fou la gran impulsora als anys 
40.  Cap als anys 50 el color va arribar al seu cim i 
el blanc i negre es va utilitzar només com a efecte 
d'  imatge. Aquest efecte d' imatge va ser utilitzat 
per  Hitchcock  en  moltes  pel·lícules,  en  especial 
"Psicosis" (1960). 

Les darreres dècades

A  finals  dels  anys  70,  i  després  d'uns  anys  de 
cinema  espectacular  basat  en  el  catastrofisme 
-potser  com a reflex del  retorn del  perill  atòmic-, 
s'imposa la recuperació de la superproducció des del 
punt de vista de la qualitat i de la rendibilitat.

Aquest títols són uns passos importants a la història 
del cinema.
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