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Creació 

 El cinema: la creació en 
moviment

Orígens

El cinema es va desenvolupar des del punt de vista 
científic  abans  que  les  seves  possibilitats 
artístiques  o  comercials  fossin  conegudes  i 
explorades.  Peter  Mark  Roget,  l'any  1824  va 
publicar un important treball científic pel que fa 
als objectes en moviment, en el qual establia que 
l'ull  humà reté les imatges durant una fracció de 
segon  després  que  el  subjecte  deixa  de  tenir 
davant.

Els primers experiments

Tant  als  Estats  Units  com  a  Europa,  s'animaven 
imatges dibuixades a mà com a forma de diversió. 
Es va descobrir que si  16 imatges d'un moviment 
que  transcorre  en  un  segon  es  fan  passar 
successivament també en un segon, la persistència 
de la visió les uneix i fa que es vegin com a una 
sola imatge en moviment.

El  zoòtrop  que  ha  arribat  fins  als  nostres  dies 
consta d'una sèrie de dibuixos  impresos en sentit 
horitzontal  en  bandes  de  paper  col·locades  a 
l'interior d'un tambor giratori muntat sobre un eix, 
per  les  quals  es  mira  i  permeten  que  al  girar 
l'aparell es percebin les imatges en moviment.

Un  invent  una  mica  més  elaborat  era  el 
“praxinoscopi”, que consistia en un tambor giratori 
amb un anell de miralls col·locat en el centre i els 
dibuixos penjats a la paret interior del tambor.

El 1889,  Hannibal Goodwin i  George Eastman van 

desenvolupar les  tires  d'emulsió  fotogràfica d'alta 
velocitat.

Charles Chaplin, l'estrella

Neix  el  1889  i  mort  l'any  1977.  Va  ser  l'estrella 
mundial del cinema còmic. Fill de còmics i vivint 
des de petit entre la vida dels comediants. Als 17 
anys va demostrar les seves grans qualitat de mim. 
L'any  1915  va  començar  a  desenvolupar  els  seu 
personatge, Charlot, un vagabund molt humà enmig 
d'una societat  hostil.  Entre els  anys  1916  i  1917 
s'estén  la  complexitat  i  les  matisacions 
sentimentals. Expressa les humiliacions, la pobresa 
i  les angoixes  que en la  seva infància  i  joventut 
havia patit. Gràcies a la fama i els diners va poder 
construir el seu propi estudi.

Les pel·lícules de Charles Chaplin havien atacat la 
societat nord-americana en aspectes com l'exèrcit, 
la  policia  o  l'església,  així  que  la  societat  el  va 
atacar  a  ell  en  la  seva  vida  pública  i  privada. 
Direcció a Europa, va rebre un telegrama on se li 
deia que no tornés a Estats Units. D'aquesta manera 
va  realitzar  les  2  últimes  darreres  obres,  una  el 
1956 i l'altre el 1966 “La comtessa de Hong Kong“, 
que va tancar una de les trajectòries més brillants 
de la història del cinema.

            “Tiempos Modernos” 

La  pel.lícula  constitueix  un  retrat  de  les 
condicions desesperades d'ocupació que la classe 
obrera va haver de suportar en l'època de la Gran 
depressió,  condicions  promogudes,  per 
l'eficiència de la industrialització i la producció 
en  cadena.  Temps  moderns va  ser  un  film  a 
cavall  entre  el  cinema  mut  i  sonor.  Es  van 
incloure alguns  efectes  sonors  en la  pel·lícula, 
com  a  música,  cantants  i  veus  provinents  de 
ràdios. Al final del film pot escoltar breument la 
veu de Charles Chaplin quan canta una cançó.


