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75 aniversari de la versió radiofònica

de “La Guerra dels Móns”

El  30  octubre  de  1938  Orson  Welles  dirigia 
l'adaptació  radiofònica  de  la  novel·la  La  guerra 
dels móns, ( The war of the worlds ) la novel·la del 
reconegut escriptor H. G. Wells.

El  fet  va  succeir  quan Orson  Welles  va  difondre 
fragments d'aquesta novel·la i ho va fer amb tant 
realisme que va provocar que milers de persones 
creguessin  que  realment  estava  succeint  una 
invasió alienígena, confonent realitat i ficció. 

La Universitat de Barcelona va commemorar el 75è 
aniversari  d'aquesta emissió  amb una conferència 
del professor  Jordi  Ojeda  que  es va celebrar el 
dimecres 30 d'octubre a les 19 ha l'Aula Magna de 
l'Edifici  Històric  (Gran  Via,  585),  en  què   es  va 
analitzar  el  fenomen  de  pànic  provocat  per 
l'emissió  radiofònica.  A  la  conferència,  amb  el 
suport del Vicerectorat de Relacions Institucionals i 
Cultura,   s'hi van poder escoltar  fragments de la 
històrica  retransmissió  i   s'hi  van projectar 
fotografies.

Fragment radiofònic de la retransmissió de La 
Guerra dels Móns d'Orson Welles:
http://www.youtube.com/watchv=W6YNHq1qc44 

Orson Welles 

Orson va néixer a Kenosha el 1915 , Wisconsin, i va 
morir  l'any  1985  a  Los  Angeles.  De  petit,  va 
estudiar  amb  professors  particulars,   fins  que 
ingressà a l'escola Todd de Woodstock (Illinois), el 
1926, on desenvolupà les seves inquietuds teatrals 
com a actor, director i adaptador. Als disset anys 
(1931) marxà a Irlanda amb la intenció de dedicar-
se a la  pintura, però fent-se passar per més gran, 
debutà  professionalment  com  a  actor  al  teatre 
Gate de Dublín amb l'obra Suss the jew. 

De nou al  seu país,  formà part  de la  companyia 
McClintic-Cornell  (1933-34)  amb la  qual debutà a 
Broadway, el 20 de desembre de 1934, amb Romeu 
i Julieta. Com a director, muntà dues obres amb 
actors negres, un Macbeth (1935) i  Doctor Faustus 
(1936-37),  i  el  1937  fundà  la  seva  propia 
companyia,  Mercury, amb la qual muntà sis obres 
fins 1939. 

Es va casar amb la coneguda actriu  Rita Hayworth 
(1943-1947),  paral·lelament  va  tenir  problemes 
amb  els  productors  de  Hollywood,  fet  que  va 
comportar que visques a Europa entre 1948 i 1956. 
Aleshores  va  continuar  la  seva  carrera 
cinematogràfica  i  va estrenar-se  La volta al món 
en vuitanta  dies  (1946),  la  seva  adaptació  de la 
novel·la  de Jules Verne, musicada per Cole Porter. 
Més tard, Després de diferents guions desestimats, 
el maig de 1941 estrenà el seu primer film com a 
director/actor,  el  famòs  Ciutadà  Kane.  I  va 
continuar amb  Els magnífics Amberson (1942),  El 
desconegut (1946),  La  dama  de  Xangai (1948), 
Macbeth (1948),  Othello (1952),  Mr.  Arkadin 
(1955),  Touch of  Evil (1958),  Don Quixot (1960), 
inacabat),  Le  Procès (1962),  Chimes  at  Midnight 
(1966),  Una història immortal (1966),  F. for Fake 
(1973) i L'altra cara del vent (1974-75) la seva gran 
obra.

Com  a  actor,  a  part  de  sortir  en  els  films  que 
dirigia,   va  tenir  una  participació  decisiva  a  El 
tercer home (1949), dirigida per Carol Reed però 
en la qual hi destaca la influència d'Orson Wells en 
la posada en escena. 

En  definitiva,  Wells  va  ser  un  gran  director   i 
representant del cinema negre,  a part de ser un 
actor circumstancial en els films que dirigia.
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