
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H I S T Ò R I A  D E L  C I N E M A  
 
Gràcies a la millora en fotografia a finals del S. XIX, es va fer realitat 
allò que per a molts era un somni: la possibilitat d’exhibir i captar 
imatges en moviment. El cine aparegué primer com una atracció que 
s’exhibia a les fires, algunes persones van creure que aquest invent no 
passaria d’aquí però es van equivocar. 
La majoria d’historiadors, a vegades amb 
polèmica, situen la data de naixement del 
cine el 28 de desembre de 1895 quan es va 
fer la primera exhibició pública de 
pagament d’una pel�lícula. L’experiència la 
van organitzar els germans Lumière a Paris 
a l’exòtic Saló Indi del Grand Café del 
boulevard dels Caputxins de la capital 
francesa, on es van fer sevir unes 100 
cadires. Per un franc, l’espectador podia 
disfrutar de 12 curtes pel�lícules amb una 
durada aproximada total de 30 minuts. Eren cintes totalment 
naturalistes on es veien carres de París, l’arribada d’un tren a una 
estació o gent que es banyava a la platja. 
A l’inici només es van recaptar 33 francs però en 3 setmanes 
s’aconseguiren uns 2.000 francs, l’espectacle ja havia començat. 

Probablement si les pel�lícules no haguessin passat de ser escenes en 
moviment no haurien tingut èxit, les 
primeres tècniques com el travelling es van 
descobrir per casualitat i el 1902 Smith que 
era gran afeccionat a l’astronomia va 
incloure per primer cop un primer pla en el 
seu curtmetratge La lupa de la abuela. 

El mateix any Georges Méliès, de formació 
teatral va culminar la seva obra Viaje a la 
Luna que va ser totalment insòlita i 
revolucionària a l’època. 
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Paral�lelament per evitar conflictes entre els diversos teatres, va 
aparèixer un grup d’empreses de distribució i així es va establir 
l’estructura bàsica de la indústria del cinema: la producció, la 
distribució i l’exhibició. 

Els directors dels Estats Units de seguida van desenvolupar una major 
continuïtat en els plans i un major ritme a les històries. A Europa 
l’evolució va quedar molt marcada per la primera Guerra Mundial que 
n’alentí el desenvolupament. 
Recordem però que tota aquesta etapa era de cinema mut.  

L'època sonora 
El 6 d'octubre de 1927 succeí un fet revolucionari per a la història del 
cinema:"El cantor de jazz", d'Alan Crosland, deixava escoltar a l'actor 
Al Jolson cantant, el cinema havia incorporat el so. 
Aquest fet va coincidir amb el crack econòmic del 1929 que ocasionà 
una Gran Depressió als EEUU.  

El cinema en color arriba el 1935 amb la 
pel.lícula "La fira de les vanitats", de 
Rouben Mamoulian, encara que 
artísticament la seva plenitud 
s'aconsegueix en el film de Victor 
Fleming, "Allò que el vent s'endugué" ( 
1939). El cinema d'animació es va 
implantant entre els gustos del públic, 
especialment els més menuts amb Walt 
Disney. 
Els anys 50 s'imposen els musicals -com 
ara "Cantant sota la pluja" (1952), de 
S.Donen i G.Kelly-, i les 
superproduccions. 
Fan aparició nous mites de la pantalla 
que trenquen els esquemes de 

comportament social convencionals, com ara Marlon Brando, James 
Dean o Marylin Monroe. 
 

 

 

 

 
CINEMA    ESPANYOL 

El cinema sonor trobà moltes dificultats tècniques per implantar-se a 
Espanya. Fins que el 1932 no es funden els Estudis Orphea a 
Barcelona, el cine sonor espanyol depèn de l’ exterior. Durant la II 
República destaquen les productores Cifesa, de Vicente Casanova, i 
Filmófono, de Ricardo Urgoiti.  

La guerra civil va paralitzar 
la producció de pel�lícules i 
desplaçà la realització cap 
a estudis estrangers: Roma 
i  Berlín, especialment.  
Els anys 50 suposen la 
trobada de dues 
generacions de cineastes 
que fa que les històries 
també es filmin de dues 
maneres diferents. 
A partir del 1964 van 
arribar els westerns europeus filmats per la zona d’ Esplugues de 
Llobregat i els paratges d’ Almeria. 
Durant la transició política destaca el cineasta Pedro Almodóvar i 
també Berlanga. Paral�lelament, el cinema basc aportà nous autors al 
cinema.  
Als anys 90 els productors més solvents —Elías Querejeta, Andrés 
Vicente Gómez, etc.- van intentar arreglar problemes de la indústria 
cinematogràfica derivats del marc legal. També gràcies als convenis 
firmats amb Televisió Espanyola (TVE), s’abordà la producció de sèries 
que van passar a ser un dels temes més interessants de l’època.  
Fernando R. Trueba aconseguí el seu segon Oscar per Belle Epoque 
(1992). És important destacar la presència de nous directors que ara ja 
són reconeguts: Julio Medem, Manuel Gómez Pereira, Iciar Bollaín, 
Isabel Coixet, Gracia Querejeta i Patricia Ferreira. 
 
   
 

  



 
 
 
CINEMA    CATALÀ 

Les primeres filmacions a Catalunya 
les va fer Fructuós Gelabert el 1897 i 
posteriorment fundà Films Barcelona.  
Junt amb ell, L’aragonès Segundo de 
Chomón va fer grans aportacions en el 
camp dels trucs visuals. 
Des del 1906 es van filmar pel�lícules 
literàries, històriques i còmiques. 
Alguns títols destacats van ser Don 
Juan Tenorio (1908), Don Joan de 

Serrallonga (1910). 
El 1914, Barcelona és la capital del cine español, és una de les ciutats 
del món amb més sales, unes 139. Aquest mateix any, Adrià Gual, un 
intel�lectual català funda la casa Barcinógrafo. 
El 1923 i coincidint amb la dictadura de Primo de Rivera, la producción 
de cinema es desplaça de Barcelona a Madrid. 
No és fins als anys 60 que augmenta de dia en dia el número de títols 
filmats a la ciutat de Barcelona tot i l’ incendi que el 1962 destrueix els 
estudis Orphea. 
Pere Balañà funda els estudis Kinesa.  
El 1975 setanta professionals funden l’Institut del Cinema Català que 
es proposa fomentar el cinema català com a vehicle de la cultura d’un 
poble. Però els conflictes interns i la manca de finançament retarden la 
producció del ICC fins el 1977.  

El 1984 la producció feta a Catalunya 
baixa en picat perquè es segueix 
practicant la discriminació econòmica. 
Paral�lelament sorgeixen realitzadors 
motivats per aplicar llenguatges 
renovadors, fugint del gènere còmic o 
de l’ històric-nostàlgic: Josep A. Salgot 
, Raül Contel, José Luis Guerín, Jesús 
Garay, Agustí Villaronga, Manuel 
Huerga, Jordi Cadena, Manuel Cussó-

Ferrer, Pere Portabella, Marta Balletbó-Coll , etc.  

 

 
 
 

A la tardor de 1994, el Col�legi de Directors de Cinema de Catalunya 
manifesta que el cinema català està en “penúria crònica": El 30% dels 
títols produïts en els darrers anys, no s’havien estrenat; el 70% del 
sector cinematogràfic estava en atur; s’havien tancat productores i els 
distribuïdors catalans havien 
pràcticament desaparegut i 
finalment la recaptació mitjana 
dels films catalans havia baixat 
en 5 anys dels 22 als 10 
milions; tot i que el 90% de les 
cintes realitzades tenien 
subvenció. 
Actualment la situació no és 
força més prometedora pel 
futur. 
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