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El nacimiento de una nación  
(The Birth of a Nation)
D.W. Griffith
EUA, 1915

La seqüència que tanca la primera part del 
film, paradigma d’un cinema èpic de marcat 
caràcter fundacional, recrea l’assassinat del 
president Lincoln al teatre Ford, mitjançant 
55 plans. Griffith combina de manera 
sorprenent diferents punts de vista a base 
de reenquadraments i accions simultànies. 
Aconsegueix crear una tensió narrativa que 
denota el domini d’una construcció diegètica 
al servei de l’heroització del principal 
personatge, refrendada per la passió envers 
el president de la jove parella que assisteix 
entusiasta a l’acte, en un joc de plans-
contraplans sofisticadíssim. 

Lo que el viento se llevó 
(Gone With the Wind)
Victor Fleming
EUA, 1939

Adaptació de la novel.la de Margaret Michell 
publicada el 1936 i guanyadora del Pulitzer 
el 1937. El film compta amb una  perspectiva 
històrica plena de nostàlgia envers un món 
que s’acaba -el dels sudistes esclavistes-, en 
confrontació a un món nou que emergeix de la 
mà dels yankees. Situada a l’estat de Georgia 
durant la guerra de Secessió i protagonitzada 
pel personatge d’Scalrett O’Hara, aquesta 
seqüència, que ha acabat sent emblemàtica, 
desplega una explícita posada en escena 
en què el colossalisme cromàtic i musical, 
acompanyat per un travelling frontal, 
concentra en el personatge tota la dimensió 
èpica  continguda en el film. 

M, el vampiro de Düsseldorf (M) 
Fritz Lang 
Alemanya, 1931

A les portes de l’entrada del 
nacionalsocialisme a Alemanya, els habitants 
de la ciutat de Dusseldorf viuen atemorits per 
l’escalada d’assassinats de nenes a mans d’un 
individu de qui es desconeix la seva identitat. 
Relat de tintura epifànica de la mà d’un 
dels màxims exponents de l’expressionisme 
cinematogràfic, conjuga, en aquesta primera 
seqüència, un treball amb el fora de camp 
visual i sonor d’una precisió exemplar que fa 
que en dos minuts aconsegueixi descriure el 
buit moral i social de l’Alemanya que estava 
covant el nazisme.

Octubre (Oktiabr) 
Serguéi M. Eisenstein 
URSS, 1927

Octubre és una obra èpica que es proposa 
reflectir els esdeveniments que van conduir 
a la revolució russa a partir d’un homenatge 
a la lluita del poble, treballadors industrials i 
agraris, contra el domini del tsar i de les elits 
russes, lluita que va permetre posteriorment 
que els bolxevics prenguessin la direcció del 
procés. Exponent cinematogràfic de l’aplicació  
del materialisme històric al relat cinematogràfic 
de la història, Octubre és una peça clau 
pel que fa a l’ús del muntatge d’atraccions, 
liderat per un director encara enamorat de la 
revolució.

La regla del juego (La règle du jeu)
Jean Renoir 
França, 1939

Sota una trama que podríem situar en el 
vodevil, el film de Renoir ofereix  una excel·lent 
dissecció de la decadència de la classe 
acomodada a la França de finals dels anys 
trenta, a les portes de la invasió alemanya.
A la seqüència, mentre els autòmats de la 
col·lecció del Marquès de la Chesnaye ballen 
al ritme d’un gran orgue, entre el públic que 
assisteix a la festa apareixen uns personatges 
disfressats d’esquelets que també ballen, 
enmig dels aristòcrates, però ballen la dansa 
de la mort. Renoir descriu així una societat 
que amb els seus jocs estèrils tanca els ulls als 
perills del feixisme.
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La mirada de Ulises (To Vlemma tou 
Odyssea)
Theo Angelopoulos
Grècia, 1995  

A través del trajecte que emprèn un cineasta 
grec, de camí cap a la seva ciutat natal, el film 
convida a una reflexió que si bé està situada 
en l’aventura biogràfica íntima, suposa també 
una imprescindible interacció amb el món 
que l’envolta: la crisi dels països balcànics i la 
caiguda dels règims comunistes, representada 
amb la càrrega i transport pel Danubi d’una 
enorme estàtua de Lenin. El seu cos de granit 
blanc, com un colós de l’antiguitat, aparcat 
pels nous temps, camí del desballestament i 
l’oblit.

¡Bienvenido, Míster Marshall! 
Luis García Berlanga
Espanya, 1953

Mirada incisiva sobre les il·lusions de millora 
econòmica desfermades per l’arribada del Pla 
Marshall a l’Estat Espanyol. El film, malgrat 
la censura implacable que s’exercia contra 
qualsevol creació contrària a la ideologia del 
franquisme, aconsegueix bastir una crítica 
àcida sobre l’abandó de les classes populars 
per part dels poders polítics, religiosos i 
econòmics del moment. El recurs al folklorisme 
identitari, tan fortament alimentat pel règim 
com a succedani cultural, queda exposat amb 
tota la seva càrrega negativa, empeltada d’un 
to sardònic ple de desil·lusió.

La toma del poder de Luis XIV  (La 
prise de pouvoir par Louis XIV) 
Roberto Rossellini
França, 1966

Realitzat a l’empara de la ORTF (Office de 
Radiodiffusion Télévision Française), organisme 

destinat a produir un cinema de ficció amb 
rigor i qualitat, el film ofereix una delicadíssima 
proposta d’anàlisi dels mecanismes de control 
de Lluís XIV sobre una aristocràcia que havia 
actuat sovint com a contrapoder respecte 
al poder del rei, tal com havia succeït amb 
el moviment de La Fronda, durant la seva 
minoria d’edat. Rossellini, a partir del text 
de l’historiador Philippe Erlanger, posa en 
escena aquest moment històric a través de 
gestos aparentment menors però de gran 
abast estratègic, centrats, entre d’altres, en els 
protocols de la cort elaborats per a cenyir-los a 
la seva autoritat.  

Winstanley 
Kevin Brownlow
Gran Bretanya, 1976

Aquest film, realitzat per l’historiador del 
cinema Kevin Brownlow i el documentalista 
Andrew Mollo a partir de la novel·la Comrade 
Jacob, de David Caute, utilitza el format de 
fals documental per examinar la societat 
i l’activitat política dels grups puritans 
reformadors en context de la primera revolució 
anglesa de mitjans del segle XVII a través de la 
figura de Gerrard Winstanley, líder intel·lectual 
dels diggers, moviment que es pot considerar 
com el primer intent modern d’organitzar 
un ordre social comunista. El film és un 
model representatiu de les tesis de l’escola 
anglosaxona Cinematic Contextual History 
que, entre d’altres propostes, defensava que 
els films dedicats a la recreació del passat 
integressin en la seva concepció elements, 
explícits o implícits, relatius als contextos 
contemporanis a la seva producció i realització. 

 La vieja memoria 
 Jaime Camino
Espanya, 1977

El full recull els records i el posicionament de 
diferents protagonistes implicats en la Guerra 
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Civil Espanyola després de gairebé 40 anys 
del seu final. Intercala imatges d’arxiu amb 
declaracions d’Abad de Santillán, Raimundo 
Fernández Cuesta, Federico Escofet, Federica 
Montseny, José María Gil Robles i Dolores 
Ibárruri, entre d’altres. Es tracta d’un document 
magistral pel seu treball de muntatge -en 
molts casos altern i en d’altres confrontat- 
entre els  testimonis i el record de les seves 
vivències en l’exercici de les seves funcions 
d’altíssima responsabilitat en els successius 
esdeveniments que van tenir lloc als darrers 
anys de la II República. Jaime Camino va 
rastrejar en els arxius per nodrir les entrevistes 
realitzades tot mirant d’omplir el grans buits 
d’aquella “vella memòria” soterrada sota el 
pes de la repressió. Entrevistes enregistrades 
en un moment què s’havia encetat el trajecte 
de transició des del la dictadura franquista 
al de la democràcia parlamentària, i en 
què la història oficialista va creuar-se amb 
perspectives i anàlisis radicalment oposades a 
les versions oficials.

La historia oficial 
Luis Puenzo
Argentina, 1985

Alicia, una professora d’història casada amb 
un important home de negocis argentí, 
adopta una nena anomenada Gaby quan 
aquesta compleix cinc anys. Amb el pas 
del temps, Alicia començarà a sospitar de 
certes irregularitats burocràtiques i traurà 
com a conclusió que la seva filla procedeix 
d’una xarxa de tràfic il·legal de menors. El 
desvetllament de la insurrecció protagonitzada 
pels seus alumnes obrirà els ulls a Alicia sobre 
la crueltat de la dictadura i la posicionarà en 
la irreductible necessitat de sortir del confort 
de la complicitat i assumir els exigibles riscos 
personals i polítics.

Jonás, que cumplirá los 25 en el año 
2000 
Alain Tanner
Suïssa, 1976

Mathieu, un home en atur, aconsegueix feina 
en una petita granja portada per en Marcel 
i la seva dona Marguerite. En Mathieu i la  
Mathilde, la seva esposa, estan esperant 
un fill i volen que es digui Jonàs. La parella, 
a més, es fa amiga d’en Max, un activista 
polític desil·lusionat després de maig del 
68, i d’en Marco, un professor d’història 
que utilitza metodologies ben singulars. La 
seqüència triada descriu una meravellosa 
exposició sobre el debat crític sobre el sentit 
de la historiografia convencional i sobre la 
impossibilitat manifesta que pugui aportar 
cap novetat al món nou que els protagonistes 
voldrien imaginar.
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