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Presentació

Cinema Comparat/ive Cinema és una publicació semestral 
fundada a Barcelona l’any 2012. Editada pel Col·lectiu 
d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la revista està especialitzada 
en l’estudi del cinema comparat i la recepció i la interpretació 
cinematogràfica en els diferents contextos socials i polítics. 
Per tant, els articles de cada número investiguen les relacions 
conceptuals i formals entre pel·lícules, i entre els films, els 
processos materials i les pràctiques de producció i d’exhibició, 
o la història de les idees i de la crítica cinematogràfica.

Cinema Comparat/ive Cinema es proposa cobrir una àrea 
original de recerca, desenvolupant i establint una sèrie de 
metodologies d’estudi comparatiu del cinema. Amb aquest fi, 
també s’explora la relació entre el cinema i les tradicions de la 
literatura comparada, o amb altres arts contemporanis com 
la pintura, la fotografia, la música i la dansa i els mitjans de 
comunicació audiovisual.

Cinema Comparat/ive Cinema s’edita en tres versions: català, 
castellà i anglès. La revista és semestral i els números es 
publiquen a l’estiu i a l’hivern. La publicació empra controls 
interns i avaluadors externs en el seu sistema d’arbitratge de 
parells cecs (peer review). La revista també acceptarà assaigs 
audiovisuals sobre el tema de cada número, que podran 
incloure’s com a components dels articles o com a peces 
separades.

Cinema Comparat/ive Cinema és una revista científica d’accés 
obert reconeguda per índexs internacionals com DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) i Latindex (Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal).

Finalment, i de forma complementària a cada número, al web 
de la revista també es publicaran materials documentals i textos 
que facilitin i enriqueixin l’estudi dels temes abordats a cada 
volum, establint vincles entre els projectes de recerca i els temes 
monogràfics al llarg del seu procés. 

Cinema Comparat/ive Cinema is a biannual publication founded 
in 2012. It is edited by Colectivo de Investigación Estética de los 
Medios Audiovisuales (CINEMA) at the Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), and focuses on comparative cinema and the 
reception and interpretation of film in different social and 
political contexts. Each issue investigates the conceptual and 
formal relationships between films, material processes and 
production and exhibition practices, the history of ideas and 
film criticism.

Cinema Comparat/ive Cinema addresses an original area 
of research, developing a series of methodologies for a 
comparative study of cinema. With this aim, it also explores 
the relationship between cinema and comparative literature as 
well as other contemporary arts such as painting, photography, 
music or dance, and audio-visual media.

Cinema Comparat/ive Cinema is published in three languages: 
Catalan, Spanish and English. The journal is biannual and the 
numbers are published in summer and winter. The journal 
is peer-reviewed and uses internal and external evaluation 
committees. The journal will also accept visual essays on the 
topic raised in the issue, both as part of a written article or as an 
autonomous work. 

Cinema Comparat/ive Cinema is an open access scientific 
journal recognized by international indexes such as DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) and Latindex (Regional 
Information System for Online Scientific Journals of Latin 
America, the Caribbean, Spain and Portugal).

Finally, each issue of the journal is complemented by 
documentary materials and texts published online, which 
facilitate and enrich the topics studied in each volume, thus 
establishing links between longer research projects and 
monographic focuses throughout this process.
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Núria Bou i Xavier Pérez

A l’entrevista amb Axelle Ropert que acompanya aquest 
número monogràfic, la cineasta i estudiosa francesa revela una 
experiència d’infància en què molts de nosaltres ens podem 
reconèixer: 

«Jo vaig arribar al cinema pel poder dels actors i les actrius. 
Durant els estius al camp amb els meus avis, l’única forma de 
veure cinema era la televisió. Així va ser com vaig descobrir 
Cantando bajo la lluvia (Singin’ in The Rain, Stanley Donen i 
Gene Kelly, 1952) amb deu anys. Va ser una revelació estètica: 
el descobriment d’un univers d’actors i actrius extraordinaris. 
Durant aquest període d’iniciació, el nom del director era 
l’últim que podia interessar-me». 

Aquest estadi edènic –la infància dels espectadors rendits 
al poder subjugant de l’star system– va confegir rituals 
reveladors d’un afany enciclopèdic. Les col·leccions de fotos 
i programes de mà, els cromos, els cicles televisius centrats 
en els intèrprets, les llistes filmogràfiques de les estrelles amb 
què anàvem configurant el nostre primer atles de memòria 
cinematogràfica, van donar pas, però, amb el decurs dels 
anys, a l’acceptació del cànon autoral centrat en la figura dels 
directors, i a la relegació dels intèrprets a un marge suburbial 
del territori de l’anàlisi. 

Com a rèplica a aquesta centralitat dels agents de la posada 
en escena concretada en l’anomenada política dels autors, un 
corrent reivindicador d’una hipotètica política dels intèrprets va 
anar gestant-se, quasi en paral·lel, però de forma molt menys 
visible, en la bibliografia cinematogràfica. Des de les pioneres 
aportacions d’Edgar Morin, a les obres senyeres de Richard 
Dyer, l’estudi dels intèrprets com a agents imprescindibles 
de la creació cinematogràfica ha anat afermant-se en la línia 
metodològica que coneixem avui com a star studies. 

Christian Viviani, en l’article «Per fixar l’efímer», que presentem 
en aquest monogràfic, es pregunta, tanmateix, si «els estudis 

actorals arribaran algun dia a l’objectivitat científica», donada 
la tendència d’aquesta disciplina, encara jove, a derivar cap a 
l’irracional o l’imprevist. I és que, en efecte, les stars varien 
de film a film i es donen de maneres diferents segons els 
personatges: són imatges polisèmiques difícils de fixar. Però 
els teòrics i historiadors dels star studies ens animen a estudiar-
les com a textos, malgrat visquin en escenaris diferents, portin 
robes de segles ben distants, o encarnin, d’una pel·lícula a una 
altra, nacionalitats i ideologies contrastades. En la introducció 
del llibre Stellar Encounters: Stardom in Popular European 
Cinema, Tytti Soila, parafrasejant Judith Butler, suggereix que 
«l’estrellat no és un sinó molts, i per entendre el fenomen en 
aquesta direcció necessitem conèixer les seves genealogies, 
variacions, diferències i les seves construccions en palimpsest».

La fascinació infantil per les estrelles fílmiques que 
rememora Axelle Ropert en l’esmentada entrevista radicava, 
al cent per cent, en el relat sorgit de la fàbrica de somnis del 
Hollywood clàssic. La problemàtica de l’star system a Europa, 
ple de singularitats, arestes i zones d’ombra, en relació al 
funcionament impecable, basat en una maquinària sense 
fissures, del model hollywoodenc, estimula la comparació 
i la recerca de singularitats. L’ambigu i divers paisatge de la 
interpretació europea no sols ha generat un camp dialèctic 
en l’interior de les pel·lícules (des que Rossellini convoqués a 
Ingrid Bergman al seu país d’Itàlia per canviar d’una vegada 
per totes la història del cinema), sinó que ha suscitat un crític i 
variat pensament entorn de les qüestions de l’estrellat. Aquest 
número de Cinema Comparat/ive Cinema posa èmfasi en les 
diferents aportacions metodològiques que s’han gestat des 
d’Europa en relació als star studies (sovint emparentats amb 
els gender studies), tant des de la perspectiva dels cinemes 
nacionals com des del pensament transversal que s’interroga 
per les relacions entre interpretació i posada en escena. Es 
tracta, en definitiva, de fornir-nos de noves eines per seguir 
pensant, en tota la seva complexitat i vastitud, el territori, 
feliçment inesgotable, de la història del cinema. 

El star system des de Europa. Actualitat dels star studies
The star system in Europe. Star studies today
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Els Star Studies a Europa

Martin Shingler

Star Studies in Europe

ABSTRACT

KEYWORDS

Aquest assaig proposa una succinta consideració d’alguns dels 
components clau del que s’ha anomenat “star studies europeus”. 
Més que una revisió englobant de la literatura acadèmica sobre 
estrelles i estrellat europeus concebuda a Europa, es limita a 
una mostra relativament petita d’estudis influents publicats en 
anglès. Dividida en tres seccions principals –abans de Stars, Stars 
i després de Stars–, l’assaig analitza el següent: estudis europeus 
sobre l’estrellat que van precedir la publicació el 1979 de Stars, 
de Richard Dyer; els conceptes i mètodes clau usats per Dyer a 
Stars; i una sèrie de star studies publicats per acadèmics europeus 
al segle XXI, alguns dels quals han desenvolupat el treball de 
Dyer mentre que d’altres se n’han desmarcat significativament, 
acostant-se a d’altres temes i usant metodologies alternatives 
per explorar-los. Fins i tot un panorama limitat als estudis que 
s’han publicat en anglès demostra que els star studies s’han estès 
al llarg de moltes nacions europees, grans i petites, i que s’ha 
dut a terme un important treball sobre les estrelles i l’estrellat 
cinematogràfics, especialment des del 2000. Tot això ha estat 
fonamental per sostenir la vitalitat i diversitat d’aquesta rica 
branca dels film studies.

Star studies, estrelles, estrellat, Europa, europeu, internacional-
isme, encarnació, transnacional, transmedialitat.

Star Studies, stars, stardom, Europe, European, internationalism, 
embodiment, transnational, transmediality.

This essay provides a succinct consideration of some of the key 
constituents of what might be called ‘European Star Studies.’ 
Rather than a comprehensive survey of the academic literature 
on European stars and stardom originating across Europe, it is 
limited to a relatively small sample of influential studies published 
in English. Divided into three main sections –pre-Stars, Stars and 
post-Stars– the essay examines the following: European studies 
of stardom that pre-dated the publication of Richard Dyer’s Stars 
in 1979; the key concepts and methods used by Dyer in Stars; 
and a range of star studies published in the twenty-first century 
by European film scholars, some of which have advanced 
Dyer’s work while others have departed significantly from it 
in order to address a different set of topics and use alternative 
methodologies for exploring these. Even an examination limited 
to studies that have been published in English indicates that 
Star Studies has spread across many European nations, large 
and small, and that important work on film stars and stardom 
has been conducted, particularly since 2000. All of which has 
been instrumental in sustaining the vitality and diversity of this 
rich branch of film studies.

RESUM

PARAULES CLAU
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Introducció

Els star studies són una subdisciplina creixent dins dels film 
studies que tracta principalment els aspectes semiòtics, culturals, 
econòmics, industrials, legals i històrics de l’estrellat. A més, 
els seus orígens es troben clarament a Europa. De fet, molts 
dels teòrics més influents i pioners relacionats amb aquesta 
branca dels estudis cinematogràfics treballaren des d’Europa; 
concretament, Edgar Morin (França als anys cinquanta), 
Francesco Alberoni (Itàlia als anys seixanta) i Richard Dyer 
(Gran Bretanya als setanta i vuitanta). Abans que els film 
studies esdevinguessin una assignatura fonamental impartida 
a les universitats d’arreu del món, aquests investigadors van 
assentar les bases del que havia d’esdevenir una de les àrees 
d’investigació cinematogràfica més riques i estimulants. Està 
generalment acceptat que la publicació a la Gran Bretanya 
de Stars, de Richard Dyer, el 1979 va constituir l’inici del que 
avui dia es coneix com a star studies. L’impacte d’aquesta obra 
ha tingut molt pes i des dels anys vuitanta els estudis sobre 
l’estrellat cinematogràfic i sobre estrelles concretes han sigut el 
focus d’un interès i una activitat acadèmica considerables, i han 
atret una gran varietat d’enfocaments teòrics i metodologies 
(SHINGLER, 2012: 8-36). Gran part d’aquesta activitat als 
anys vuitanta i noranta va estar dominada per publicacions i 
acadèmics estatunidencs, juntament amb estudis sobre estrelles 
i l’estrellat de Hollywood d’acadèmics establerts a la Gran 
Bretanya, com ara Christine Gledhill, Jackie Stacey i Barry 
King.1 Tanmateix, des del principi del segle XXI hi ha hagut un 
increment en la quantitat d’activitat acadèmica sobre l’estrellat 
a Europa duta a terme per acadèmics establerts al continent.

No hi ha prou espai en aquest breu assaig per aportar una 
visió extensa de la literatura acadèmica escrita a Europa sobre 
l’estrellat i les estrelles europees. Per això, a continuació es 
consideraran breument alguns dels components clau del que 
es podria anomenar “star studies europeus”, centrant-nos en 
una petita mostra d’estudis influents. D’altra banda, aquest 
assaig està dividit en tres parts principals: abans de Stars, Stars 
i després de Stars, que tracten del següent: estudis europeus 
sobre l’estrellat datats amb anterioritat a la publicació de Stars 
de Dyer el 1979; els conceptes clau i els mètodes usats per Dyer 
a Stars; i una mostra d’estudis sobre estrelles publicats durant el 
segle XXI per acadèmics europeus.

1. Abans de Stars

El fet que França hagi donat algunes de les majors estrelles del 
planeta (Sarah Bernhardt, Brigitte Bardot i Gérard Depardieu) 
no és del tot sorprenent ja que, com John Gaffney i Diana 
Holmes han escrit, «França, potser més que altres països que 
s’hi poden comparar, té una gran tradició de personalització 
en tots els aspectes de la vida social i política» (GAFFNEY 
i HOLMES, 2007: 9). A més, com afirmen a continuació, 
«l’expressió dramàtica de molts moments socials, polítics o 
culturals en forma de persona és una característica francesa 
per excel·lència» (ibíd.). Les estrelles de cinema van jugar un 
paper clau en la negociació popular de diverses contradiccions 
ideològiques que van sorgir del xoc i la coexistència de la 
modernitat i la tradició a la turbulenta França de la postguerra. 
Els acadèmics francesos, doncs, van ser els primers d’estudiar 
l’estrellat (GAFFNEY i HOLMES, 2007: 8). Influït per 
l’antropologia i per la teoria marxista, Les Stars d’Edgar Morin 
(1957) es va centrar en la manera com les estrelles actuen com 
a mites en les societats tecnològiques i urbanes, com a éssers 
gairebé religiosos que abasten «tant el sagrat com el profà, 
tant el diví com el real, tant l’estètic com el màgic» (MORIN, 
2005: 84).2 Utilitzant el terme “superpersonalitat”, va ressaltar 
la manera com les estrelles acostumen a combinar qualitats 
extraordinàries amb qualitats ordinàries (MORIN, 2005: 38). 
Argumentant que les estrelles «es divinitzen elles mateixes» 
tant per atraure publicitat com per assemblar-se més al seu jo 
ideal, Morin analitza com les estrelles funcionen com a “models 
de cultura” per al seu públic i així donen «forma al procés humà 
total que les ha produïdes» i es converteixen en models a seguir 
per a tota mena de gent (MORIN, 2005: 147). 

Edgar Morin també va ser un dels primers acadèmics a tractar el 
comportament dels fans i a fer servir el correu de fans britànics, 
estatunidencs i francesos i la correspondència estrella-fan com 
a part de la seva metodologia. També va ser un dels primers a 
declarar la seva pròpia posició com a fan en lloc de mantenir la 
distància crítica habitual entre l’analista i l’analitzat (WERNER, 
2007: 35). Això potser perjudicà la credibilitat i l’autoritat de Morin 
per a alguns acadèmics del moment i, de fet, com va observar Susan 
Werner, Les Stars no va causar gaire bona impressió dins dels film 
studies fins als anys noranta, quan el creixement dels estudis de 
mitjans de comunicació i els estudis culturals va fer l’obra de Morin 
molt més acceptable als cercles acadèmics (WERNER, 2007: 27). 

ELS STAR STUDIES A EUROPA

1. Veure Stardom: Industry of Desire (1991) de Christine Gledhill, Star 
Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship (1994) de Jackie 
Stacey i «The Star as the Commodity: Notes Towards a Performance 
Theory of Stardom» (1987) de Barry King.

2. Les Stars d’Edgar Morin, publicat originalment en francès el 1957, 
va ser traduït a l’anglès per Richard Howard per a la University of 
Minnesota Press l’any 2005.
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3. L’assaig de Francesco Albertoni «L’Élite irresponsable: théorie et 
recherche sociologique sur le divismo» es va publicar originalment 
a la revista Ikon el 1962 i posteriorment es va traduir a l’anglès i es 
va tornar a imprimir amb el títol «The Powerless Elite: Theory and 
Sociological Research on the Phenomenon of Stars» a l’antologia 
Sociology of Mass Communications (1972), de Denis McQuail, i, més 
tard, al volum col·lectiu The Celebrity Culture Reader (2006), editat per 
P. David Marshall.

4. Un cop Dyer els va fer servir, molts dels mètodes i els temes de Morin 
van ser adoptats per altres acadèmics a la Gran Bretanya; en destaca 
Jackie Stacey, que va analitzar les respostes de les fans britàniques 
de cinema davant de les estrelles principals de Hollywood dels anys 
quaranta i cinquanta a Star Gazing (1994). Així, va fer una aportació 
substancial a la investigació prèvia de Morin sobre les relacions entre 
les estrelles i l’audiència, la identificació i el fandom.

5. Influït pels estudis culturals, a les seves obres Dyer atribueix a les 
audiències i els fans més activitat i poder que Morin. Mentre que 
Morin i Dyer tenien un interès similar en les audiències, a la seva obra 
Dyer posa més èmfasi en el paper de les audiències (i diferents tipus 
d’audiències) com a constructores del significat de l’estrella. 

L’assaig de Francesco Alberoni de 1962, «L’Élite irresponsable», 
va resultar durant els setanta i vuitanta més influent que el llibre 
de Morin, en part gràcies a estar disponible amb una traducció a 
l’anglès de 1972.3 Aquí es considerava que les estrelles complien 
diverses funcions sociopolítiques en societats altament 
industrialitzades i urbanitzades, com ara desviar l’escrutini 
del públic de l’elit de poder, formada pels ministres de govern, 
l’aristocràcia, la monarquia, els líders religiosos i els magnats 
dels negocis. No tan interessat com Morin en les estrelles 
com a models a seguir, Alberoni es va concentrar en com les 
estrelles són un focus dels debats públics sobre moralitat. Per 
a ell, les estrelles acostumen a funcionar com un grup d’elit 
a la societat, però que no té poder real malgrat la seva fama 
i riquesa. Mentrestant, a canvi del seu elevat estatus social, 
les estrelles estan sotmeses a uns nivells d’atenció i escrutini 
públic sense precedents, ja que són «membres de la comunitat 
als qual tothom pot avaluar, estimar o criticar» (ALBERONI, 
1962/2006: 115). Particularment, l’avaluació pren diverses 
formes, sovint en relació a qüestions de desviacions morals, 
socials i sexuals.

Altres investigadors van adoptar i desenvolupar moltes de les 
idees d’Alberoni. El més destacat d’ells va ser P. David Marshall 
a Celebrity Power (1997), en el qual s’inclou la naturalesa 
del poder i de l’autonomia de l’estrella, l’escrutini mediàtic 
de les estrelles, l’exposició i el control dels escàndols i les 
xafarderies, les estrelles com a símbols de moralitat (incloent 
les contradiccions ideològiques que es negocien i es resolen), 
el paper de l’audiència en l’èxit individual i el manteniment 
de l’estatus d’estrella i el significat de carisma. Molts d’aquests 
temes apareixerien a Stars de Richard Dyer, sobretot la noció 
del valor simbòlic de les estrelles de cinema. Tanmateix 
Dyer també es va inspirar molt en Les Stars de Morin. Entre 
els molts temes semblants als de Morin o inspirats en els de 
Morin hi ha la importància de la publicitat i del merchandising, 
la prominència del rostre de l’estrella i la importància de la 
bellesa i la joventut, els diversos nivells d’identificació i les 
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distincions entre les estrelles i els personatges que interpreten 
a la pantalla, així com les diferents categories d’estrelles (que 
inclou les distincions entre les estrelles i els actors principals, 
però també les pin-ups i starlets).4 

2. Stars

La publicació acadèmica més important sobre l’estrellat en el 
cinema va ser escrita per Richard Dyer i publicada pel British 
Film Institute el 1979. Stars no només va recopilar treballs 
sociològics i semiòtics previs sobre les estrelles i l’estrellat, 
sinó que també va assentar la base per a un debat més ampli 
sobre aquest tema d’una manera més accessible. Sorgit 
directament dels estudis culturals britànics, aquest llibre va 
tractar les estrelles no només com a textos per llegir (des del 
punt de vista de les pel·lícules i la publicitat), sinó també com 
a productes socials amb valor i significat simbòlic rellevant; 
en altres paraules, com a símbols socials. De fet, el concepte 
més fonamental que sosté Stars és la ideologia; les estrelles es 
perceben com a transmissores de valors socials i culturals i 
representen les visions, actituds i creences d’una societat (o 
fins i tot de grups socials específics) en moments històrics 
particulars. Això, sosté Dyer, suposa diverses contradiccions 
ideològiques, ja que moltes de les estrelles amb més èxit i 
popularitat encarnen significats i/o atributs aparentment 
contradictoris, com ara les seves qualitats ordinàries i les 
especials, la seva tipicitat i la seva originalitat. Una de les idees 
més influents i importants de Dyer va emergir directament 
d’això; concretament, que «les estrelles, com a imatges que 
existeixen a les pel·lícules i en altres textos mediàtics, emfatitzen 
la seva polisèmia estructurada, és a dir, la finita multiplicitat 
de significats i sentiments que encarnen» (DYER, 1979: 3). 
Respecte a aquest punt, Dyer estava menys preocupat per 
«determinar el significat i el sentiment correctes» d’estrelles 
puntuals, que per «determinar quins significats i sentiments 
s’hi poden llegir legítimament» (ibíd.).5
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6.  Les anàlisis de ressenyes de pel•lícules, crítiques i materials de 
publicitat van esdevenir el principal distintiu de la New Film History 
des de meitats dels anys vuitanta, mentre que els acadèmics associats 
amb els estudis de recepció, sobretot Janet Staiger, s’hi van basar 

enormement per entendre el que les pel·lícules significaven per a les 
audiències des d’un punt de vista històric. Veure Interpreting Films 
(1992) de Staiger i Introduction to The New Film History (2007) de 
Chapman, Glancy i Harper.

Després de presentar les condicions socials, institucionals 
i econòmiques de l’estrellat a la primera part del llibre, Dyer 
va considerar com funcionen les estrelles com a imatges 
constituïdes per una varietat de «textos mediàtics que 
s’aglutinen, com ara la promoció, la publicitat, les pel·lícules 
i les crítiques i comentaris» (DYER, 1979: 60). Així, va fer de 
les anàlisis de materials extracinematogràfics una part crucial 
de l’estudi de les estrelles de cinema; les anàlisis de materials 
promocionals, de publicitat i crítics eren tan importants per 
als investigadors de cinema com les anàlisis textuals dels films. 
Posteriorment, les anàlisis de materials extracinematogràfics 
guanyarien importància en la investigació de cinema en 
general.6

És en les últimes seccions de Stars que Dyer desenvolupa molts 
dels temes de Morin, en especial la identificació i les relacions 
entre l’audiència i les estrelles. Tanmateix, mentre que Stars 
de Dyer era «una visió del que s’havia fet fins llavors en els 
estudis d’estrelles» i una millora i un progrés d’aquest treball, 
també va definir àrees per a la futura investigació (DYER, 1979: 
160), cosa que incloïa més treball empíric sobre les audiències, 
particularment amb l’objectiu d’entendre l’ús que grups 
marginals, com dones treballadores, negres i gais, fan de les 
estrelles més famoses. Dyer va desenvolupar aquest punt més 
tard a Heavenly Bodies: Film Stars and Society (1987), un llibre 
que va resultar inspirador per a molts investigadors de cinema 
i cultura, inclòs jo mateix. 

Malgrat això, molts dels treballs que van emergir després de les 
publicacions de Dyer (de la mateixa manera que els llibres de Dyer 
i Morin) es van centrar en les estrelles i l’estrellat de Hollywood, 
fins al punt que a principis del segle XXI molts investigadors 
van expressar la seva preocupació per un cert biaix a favor de 
Hollywood. L’any 2000, per exemple, la investigadora francesa 
establerta al Regne Unit Ginette Vincendeau va observar al 
prefaci del seu llibre Stars and Stardom in French Cinema que 
la majoria d’estudis acadèmics sobre l’estrellat s’havien «dedicat 
a Hollywood d’una manera aclaparadora» (VINCENDEAU, 
2000: vii). L’any següent, Bruce Babington va afirmar en la seva 
introducció a British Stars and Stardom que «la teoria dominant 
sobre les estrelles, encara que tingués orígens britànics, era 
gairebé totalment orientada a Hollywood», de manera que 
reflectia «l’estatus inqüestionable de Hollywood com el lloc 
paradigmàtic de l’estrellat» (BABINGTON, 2001: 3). També 

va assenyalar la suposició subjacent que les característiques de 
l’star system de Hollywood es produeixen de la mateixa manera 
en altres contextos nacionals. Tant l’estudi de Vincendeau sobre 
l’estrellat al cinema francès com l’antologia de Babington sobre 
l’estrellat britànic van desafiar aquest punt, així com moltes 
altres publicacions que van aparèixer en aquella època, com es 
veurà en el següent apartat. 

3. Després de Stars

Stars and Stardom in French Cinema de Ginette Vincendeau va 
ser una de les moltes publicacions que al principi del mil·lenni 
van ampliar els límits dels star studies per incloure Europa. 
En aquest llibre, els capítols amb estudis de cas sobre estrelles 
com Jean Gabin, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve i Gérard 
Depardieu, entre d’altres, van establir la importància d’aquestes 
estrelles en el cinema francès, però també les diferències entre 
elles i, sobretot, amb les estrelles de Hollywood. Una de les 
contribucions més importants del llibre de Vincendeau va ser 
traçar una alternativa europea al model d’estrellat de Hollywood, 
que reconegués com els actors principals de França han tingut 
un paper diferent al dels seus homòlegs de Hollywood, tant a 
la indústria fílmica com a la cultura en un sentit més ampli. 
A França, per exemple, les estrelles de cinema no només 
tenen una relació més estreta amb el teatre i s’involucren en 
modes de producció més artesanals que a Amèrica, sinó que 
també gaudeixen de més nivell d’autonomia i llibertat creativa. 
Per il·lustrar-ho, Vincendeau va observar que les estrelles 
franceses es resisteixen notablement a involucrar-se en tours 
promocionals i entrevistes per a les seves pel·lícules, algunes 
fins i tot critiquen els seus propis films, quelcom que seria 
gairebé impensable a Hollywood a causa de diverses clàusules 
en els acords contractuals entre els estudis i les estrelles. 
Constatant que les estrelles franceses poques vegades estan 
lligades a contractes a llarg termini, Vincendeau va subratllar 
al llarg del llibre fins a quin punt els contractes de les estrelles 
franceses solen concedir als estudis una jurisdicció limitada 
sobre la imatge i les activitats de les estrelles. D’aquesta manera 
i d’altres, l’estudi sociocultural de Vincendeau sobre les estrelles 
i l’estrellat a França al llarg del segle XX va fer una aportació 
significativa als star studies en general i va establir la tendència 
d’una gamma més diversa d’estudis nacionals d’arreu del món 
durant el segle XXI.
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Al mateix temps, Heroines without Heroes: Reconstructing 
Female and National Identities in European Cinema, 1945-51, 
editat per la investigadora de cinema Ulrike Sieglohr, alemanya 
establerta a la Gran Bretanya, va fer ús de la noció de les estrelles 
com a personificacions socials, plantejada per Dyer, en estrelles 
femenines de la Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia i 
Espanya. Aquest llibre comprenia onze assajos sobre pel·lícules i 
imatges de grans estrelles femenines d’aquests cinc països durant 
un període de set anys després del final de la Segona Guerra 
Mundial, i va combinar el compromís amb la teoria fílmica 
feminista amb una preocupació dyeriana per com les estrelles 
femenines encarnen els aspectes de la feminitat nacional. Per 
fer-ho, va subratllar diferències nacionals significatives, sobretot 
entre la Gran Bretanya i «els cinemes de nacions vençudes o 
compromeses políticament», com Alemanya, Itàlia i França 
(SIEGLOHR, 2000: 10). Tanmateix, mentre que aquest llibre va 
contribuir considerablement a l’augment de la internacionalitat 
dels star studies, el seu focus estava limitat a cinc dels països 
més grans i poderosos de l’Europa occidental, com la mateixa 
editora va reconèixer, sense representació d’Europa de l’Est o 
dels països escandinaus (SIEGLOHR, 2000: 5). 

La crida implícita de Sieglohr per una major representació 
nacional va trobar una resposta el 2003 a Estocolm, on es va 
celebrar el quart congrés sobre Popular European Cinema, 
anomenat «Methods and Stars» . No només tenia l’objectiu de 
recuperar algunes estrelles d’Europa oblidades o abandonades, 
sinó que també volia corregir el biaix anglosaxó dels film 
studies. Vint-i-dues de les comunicacions presentades en 
aquest esdeveniment es van convertir més tard en assajos 
per a Stella Encounters: Stardom in Popular European Cinema 
(2009), editat per Tytti Soila. Aquesta antologia recollia una 
de les compilacions d’assajos més riques i diverses sobre les 
estrelles europees que s’ha fet fins ara i va incloure estrelles no 
només d’Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia i França, sinó també 
de Noruega, Suècia, Holanda, Finlàndia, Dinamarca, Suïssa, 
Luxemburg, Bèlgica i Grècia. Els autors, al seu torn, eren de 
Bèlgica, Holanda, Gran Bretanya, Alemanya, Suècia, Noruega, 
Finlàndia, Itàlia i Estats Units.

Stella Encounters, com l’editora del llibre va declarar a la 
introducció, es va qüestionar la noció que Hollywood era 
l’originador de l’star system i que els cinemes europeus són 

essencialment adaptadors o imitadors d’aquest sistema. Les 
qualitats distintives dels diferents star systems d’Europa que els 
autors del llibre van examinar revelen una multitud de fórmules 
d’estrellats i estrelles. Però la principal qüestió seguia sent la 
relació entre estrelles i nocions de nació.7 Com Soila afirmava,

«En molts països europeus, doncs, la característica principal 
d’una cultura de cinema nacional és l’emergència d’estrelles 
amb qualitats forjades a partir del que s’ha percebut com a 
característiques nacionals. Les estrelles o bé les confirmen –
encarnant, positiva o negativament, unes quantes suposades 
qualitats nacionals– o bé les eviten, encarnant l’“Altre” d’un 
suposat estereotip nacional» (SOILA, 2009: 9).

Molts dels col·laboradors del llibre de Soila analitzen les 
estrelles no només en relació als contextos nacionals, sinó 
també als moments històrics i, en fer-ho, revelen la influència 
de l’obra de Dyer. A Heavenly Bodies, Dyer sostenia que les 
estrelles representen «les maneres típiques de comportar-
se, sentir i pensar en la societat contemporània, maneres que 
s’han construït socialment, culturalment i històricament» 
(DYER, 1987: 17). També va descriure les estrelles com a 
«personificacions de categories socials en les quals es classifica 
a la gent i amb les quals han de donar sentit a les seves vides, 
[...] categories de classe, gènere, ètnia, religió, orientació 
sexual, etcètera» (DYER, 1987: 18). Això va donar peu a 
molts investigadors, sobretot europeus, a fer recerca sobre les 
ideologies ambigües i sovint contradictòries que les estrelles 
encarnen. Així, per exemple, a la introducció de Stardom in 
Postwar France, John Gaffney i Diana Holmes indiquen que:

«L’estrellat es pot interpretar com un portal simbòlic a la 
naturalesa d’una cultura, i les estrelles en són la màxima 
expressió. Al mateix temps, les estrelles, per naturalesa, són el 
que la majoria de la gent no és, són les negacions simbòliques 
d’una cultura determinada» (GAFFNEY i HOLMES, 2007: 1).

Els autors continuen tot explicant que, amb freqüència, 
les estrelles ofereixen a l’audiència alguna cosa nova, més 
emocionant i aspiracional, més glamurosa que la realitat de la 
vida a la cultura a la qual pertanyen. Aquesta idea, reminiscent 
de l’obra d’Edgar Morin així com de la de Dyer, comprèn tant el 
glamur com les contradiccions inherents de l’estrellat. Al mateix 
temps, s’espera que les estrelles revelin alguna cosa fonamental 

7.  Un altre tema comú a Stella Encounters té a veure amb el llegat de les 
estrelles. Molts autors exploren per què certes estrelles de seguida han 
caigut en l’oblit total després de la seva època de fama. Aquest tema 
el van reprendre més tard els autors compilats a l’antologia editada 

per Lucy Bolton i Julie Labalzo Wright Lasting Screen Stars (2016). 
Conté capítols sobre la italiana Sophia Loren, l’hongarès Pál Jávor, els 
francesos Jean-Louis Trintignant i Emmanualle Riva i els britànics 
James Mason, Margaret Rutherford i Diana Dors.
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d’una societat en un moment històric particular i també que 
ho resisteixin, ho desafiïn o provin de transformar-ho. Aquest 
fet queda il·lustrat en un capítol de Stardom in Postwar France 
dedicat a Brigitte Bardot i signat per Diana Holmes, que 
s’aproxima a l’estrella francesa des del punt de vista del zeitgeist. 
Aquí, Holmes situa la fama de Bardot en el context dels ràpids 
canvis socials de la França dels anys cinquanta i, en particular, 
en el creixement de la cultura juvenil. Ho fa, entre d’altres, amb 
una exploració de les maneres en què l’actriu «va encarnar» els 
valors d’una generació jove a meitats i finals de la dècada dels 
cinquanta (HOLMES, 2007: 46). 

Els estudis que aspiren a definir les diverses maneres en què una 
estrella de cinema personifica o encarna una sèrie particular de 
valors socials en un període específic de la història de la cultura 
corren el risc de ser considerats reduccionistes o simplistes, una 
cosa que Richard Dyer es va esforçar a evitar en la seva obra. 
Al prefaci de Heavenly Bodies, per exemple, va declarar que el 
seu objectiu era «trobar una manera d’entendre la importància 
social de les estrelles que respectés per complet la seva forma 
de funcionar com a textos mediàtics, però que no caigués en la 
visió que una estrella específica es limita a reflectir un aspecte 
de la realitat social que l’analista vol assenyalar» (DYER, 1987: 
IX). Per tal d’evitar de simplificar en excés la manera en què 
les estrelles reflecteixen les cultures nacionals en moments 
històrics, Dyer es va centrar en el paper de les audiències (i 
els diversos tipus d’audiències) i en com interpreten i fan ús 
dels discursos de les estrelles. Molts acadèmics d’aquest tema 
han pres nota de l’advertència de Dyer i, en explorar com 
les estrelles encarnen grups socials i ideologies en moments 
històrics, han seguit diferents vies per tal d’evitar les trampes 
del “reflexionisme”. Una d’aquestes vies ha sigut observar el 
treball de les estrelles en diferents contextos nacionals, i una 
altra examinar el treball d’una estrella en particular durant 
diverses dècades de la seva carrera.

Durant el segle XXI, una quantitat considerable d’obres 
acadèmiques s’han fixat en les dimensions transnacionals 
de l’estrellat i, en particular, en què passa quan una estrella 
es trasllada del seu país d’origen a Hollywood. Aquest, per 
exemple, és el punt central de Journeys of Desire: European 
Actors in Hollywood, l’antologia d’Alastair Phillips i Ginette 
Vincendeau (2006). Entre d’altres qüestions, s’hi aborda la 
manera com molts actors europeus que treballen a Hollywood 

s’han encasellat en papers que s’ajusten molt als estereotips 
nacionals; per exemple, actors alemanys i anglesos que solen 
interpretar els antagonistes, mentre que les actrius franceses i 
italianes tenen papers de dones seductores més sovint que les 
actrius britàniques (PHILLIPS i VINCENDEAU, 2006: 14). 
D’altra banda, algunes estrelles europees han pogut ampliar els 
seu repertori de papers anant d’una indústria cinematogràfica 
nacional a una altra.8 

El llibre de Lisa Downing i Sue Harris From Perversion to 
Purity: The Stardom of Catherine Deneuve (2007) demostra els 
avantatges d’estudiar les pel·lícules i les imatges d’una estrella 
a través de diferents països durant unes quantes dècades. En 
aquesta antologia d’assajos, una de les estrelles de cinema 
franceses més glamuroses s’extreu d’un context específicament 
nacional i s’examina la seva obra en diverses indústries fílmiques 
nacionals, com ara Itàlia. Al mateix temps, les interpretacions 
que l’audiència fa del text estel·lar de Deneuve acostumen a 
destacar les paradoxes i les contradiccions del seu estrellat en 
cadascuna de les seves pel·lícules, entre una pel·lícula i una altra, 
i en relació a la seva màscara d’estrella dins i fora de la pantalla. 
Les editores del llibre propugnen una aproximació a l’estrellat 
més enllà del treball i la importància de l’estrella en un context 
específicament nacional (DOWNING i HARRIS, 2007: 7). 
Aquest enfocament semblaria particularment productiu per als 
investigadors de l’estrellat europeu, ja que moltes de les estrelles 
europees han de treballar en diversos països per sostenir una 
carrera cinematogràfica financerament viable. Downing i Harris 
no només aporten una justificació convincent per a l’estudi 
de cas d’una sola estrella a la introducció del seu llibre, sinó 
que també centren l’atenció en alguns desavantatges dels star 
studies nacionals (en què es tracta l’estrella com a un emblema 
d’una cultura nacional específica). «El model que considera 
les estrelles només en el context d’un cinema nacional corre el 
risc de perpetuar una idea hermètica de “la nació” en la qual i a 
través de la qual l’estrella és entesa restrictivament» (DOWNING 
i HARRIS, 2007: 8). 

Quan es va publicar From Perversion to Purity, els estudis de cas 
sobre una sola estrella eren relativament infreqüents. Tanmateix, 
des de llavors se n’han publicat molts més, en part pel bon 
exemple que va suposar el llibre de Downing i Harris, però també 
en part per la publicació de la sèrie del British Film Institute Film 
Stars. Des de 2012, el BFI ha publicat nombrosos estudis sobre 

8.  Això queda il·lustrat en alguns dels assaigs compilats a Transnational 
Stardom: International Celebrity in Film and Popular Culture (2013), 
de Russell Meeuf i Raphael Raphael. Veure, per exemple, l’article 
de Miguel Fernández Labayen i Vicente Rodríguez Ortega sobre 

Javier Bardem, en el qual es compara la recepció crítica de les seves 
actuacions en pel·lícules a Espanya i als Estats Units i es considera com 
a les audiències espanyola i estatunidenca els han arribat impressions 
força diferents d’aquest actor de cinema espanyol.

ELS STAR STUDIES A EUROPA
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una estrella, amb llibres sobre la francesa Brigitte Bardot de 
Ginette Vincendeau (2013); l’alemanya Hanna Schygulla d’Ulrike 
Sieglohr (2014), i l’espanyola Penélope Cruz d’Ann Davies 
(2014). Tots aquests, a més, analitzen pel·lícules que l’estrella va 
realitzar fora del seu país d’origen, subratllant com diferents tipus 
d’audiència han fet servir la imatge i la nacionalitat de l’estrella de 
maneres diferents en els diversos estadis de la seva carrera. Com 
molts estudis recents d’estrelles, aquests també aborden altres 
aspectes de l’estrellat, com ara la transmedialitat (comparant el 
treball de l’estrella en cinema amb el seu treball en televisió i/o 
teatre) i la fama (comparant la imatge pública d’una estrella de 
cinema amb la imatge que generalment en circula a les cultures 
de la celebritat). Fent això, responen a molts dels debats actuals 
en els star studies. Així i tot, al mateix temps, també representen 
la culminació dels objectius, els mètodes i les idees induïdes per 
l’obra pionera dels acadèmics mencionats més amunt.
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Conclusió

Aquest article demostra que des dels anys cinquanta els 
acadèmics a Europa han dut a terme bona part de la investigació 
acadèmica pionera a nivell mundial sobre les estrelles de 
cinema i l’estrellat. Sens dubte arreu d’Europa s’han produït, al 
marge dels que es mencionen aquí, d’altres estudis profunds i 
originals sobre estrelles; sobretot els publicats en altres llengües 
que no siguin l’anglès. Com a acadèmic anglòfon amb una 
habilitat lingüística molt limitada, no em trobo en posició 
de dur a terme un estudi extens que inclogui una visió prou 
àmplia de literatura acadèmica publicada sobre les estrelles 
arreu d’Europa. Tot i això, una iniciativa així seria enormement 
instructiva i benvinguda. És clar que els star studies s’han 
estès per moltes nacions europees, grans i petites, i s’ha portat 
a terme, i encara s’hi porta, una feina important sobre les 
estrelles i l’estrellat de cinema. També és clar que obres així es 
mereixen una recepció més àmplia en la comunitat acadèmica 
internacional. Aquí és on rau el futur dels star studies. I és que 
d’aquesta manera la vitalitat i la diversitat d’aquesta branca tan 
rica dels film studies es mantindrà.
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Per fixar l’efímer

Christian Viviani

To capture the ephemeral

ABSTRACT

KEYWORDS

Durant molt de temps la interpretació de l’actor, i més 
precisament l’especificitat de la interpretació de l’actor de 
cinema, es va considerar quelcom perifèric i insignificant dins 
de la crítica i l’anàlisi cinematogràfiques. Els estudis actorals, de 
fet, parteixen de la paradoxa de tenir una voluntat normativa 
en una àrea que sembla resistir-se a l’objectivitat científica: 
l’actor es va observar durant molt de temps com l’efímer, i la 
nostra relació amb ell està basada essencialment en l’afecte. Per 
això, l’anàlisi de la interpretació serà fonamentalment diferent 
de la de la posada en escena, malgrat desenvolupar-se també 
en una lògica d’observació, descripció i comentari. Partint 
d’aquestes premisses, en aquest article abordarem tres registres 
gestuals de l’actor, que són treballats simultàniament i que es 
dosen o privilegien segons la seva naturalesa o l’instant de la 
pel•lícula: el creïble, que té a veure amb l’ordinari o veritable i 
concerneix el personatge; el teatral, que agrupa les convencions 
i els manierismes i es refereix a l’intèrpret, i l’ornamental, que 
agrupa allò que té a veure amb el no-natural i la coreografia i 
concerneix el que concep, que pot ser l’actor, el director o una 
conjunció de tots dos.

Star studies, actor, interpretació, gestualitat, teatralitat, 
personatge, credibilitat, posada en escena.

Star studies, actor, performance, gesture, theatricality, character, 
credibility, mise-en-scène.

For a long time the actor’s performance (and more especially 
the specific nature of the film actor’s performance) have been 
considered to be peripheral and insignificant by film criticism 
and analysis. In fact, studies on performance are based on the 
paradox of adopting a normative approach in an area that seems 
to be averse to scientific objectivity: the actor has traditionally 
been considered as ephemeral, and our relationship with 
him or her is based essentially on affect. For this reason, the 
analysis of performance is fundamentally different from that 
of mise-en-scène, even if it is also developed using a rationale 
of observation, description and comment. In line with these 
premises, in this article I will examine three gestural registers 
of the actor, which are juggled simultaneously and are also 
administered or favored according to their nature or to the 
specific moment in the film: the credible, which relates to the 
ordinary and the real and is concerned with the character; the 
theatrical, which includes conventions and mannerisms and 
is concerned with the performer, and the ornamental, which 
includes everything associated with the non-natural (and 
choreography) and is concerned with the creator, who may be 
the actor or the director, or may even arise from a combination 
of both.  

RESUME

PARAULES CLAU
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A les publicacions periòdiques dedicades al cinema, l’esment 
a l’actor intervé com un incís o conclusió en la recensió d’una 
pel·lícula (i rares vegades al llarg de la seva anàlisi), com per 
reparar un oblit. Michel Chion ho va captar amb una fórmula 
admirable: «L’actor és […] el remordiment del crític, allò que 
posa en evidència els límits de la seva comprensió i el retorna 
a la sensibilitat comuna, difosa, intuïtiva, de l’espectador 
ordinari.» (CHION, 1988) En el treball d’investigadors 
com James  Naremore, Foster  Hirsch,  Roberta  Pearson, 
Patrick  McGilligan, Alain Bergala, Luc Moullet, Jacqueline 
Nacache, Geneviève Sellier, Vincent Amiel, Nicole Brenez, 
Michel Cieutat, Christophe Damour i d’altres veiem emergir la 
voluntat de reflexionar sobre quelcom que durant molt de temps 
es va considerar perifèric, insignificant, quan no obertament 
desanimador: la interpretació de l’actor, i, més precisament, 
l’especificitat de la interpretació de l’actor de cinema.

Els estudis actorals arribaran algun dia a l’objectivitat científica, 
tenint en compte la mesura en què aquest camp d’estudi, 
encara fresc, deixa lloc a l’irracional o l’imprevist? I, de fet, 
és desitjable? L’actor va ser, durant molt temps, l’efímer: no és 
possible començar a estudiar de la nit al dia allò que crèiem 
efímer seguint els criteris del durador. A més, la nostra relació 
com a espectadors amb l’actor de cinema té a veure en bona 
mesura amb l’afecte, és a dir, amb el nostre humor, el nostre 
estat d’ànim en el moment de visionar la pel·lícula, o fins i tot 
la nostra edat, la nostra atracció o repulsió per tal actor o tal 
actriu. Preservar aquesta variable sembla imprescindible, fins i 
tot si requereix que les ments més rigoroses acceptin deixar en 
suspens per un moment les seves exigències científiques, així 
com l’espectador de ficció accepta tàcitament aquella regla de 
la «willing suspension of disbelief» exposada per Coleridge ja a 
principis del segle XIX (COLERIDGE, 1817).

D’altra banda, la voluntat normativa també està justificada. A 
tal fi, és possible practicar una anàlisi en tres etapes: observar, 
descriure, comentar. És cert que el desenvolupament i el pes 
de cada etapa no són els mateixos quan s’aborda el treball de 
la posada en escena (com es fa sovint) que quan es tracta de 
la interpretació de l’actor. Si observar el que un cineasta ha 
posat a la pantalla és bastant comparable a l’observació d’allò 
que un actor dóna a veure a la pantalla, la fase de la descripció 
diferencia tots dos procediments amb nitidesa. Descriure el 
que percebem del treball de posada en escena és quelcom que 
frega sovint la paràfrasi i, per no caure-hi, poden barrejar-se en 
aquesta descripció elements propis de l’especulació. Descriure 
allò que percebem del treball de l’actor implica sovint traslladar 
al nivell conscient un procediment del qual anteriorment 
només s’havia tingut en compte l’efecte; perquè la credibilitat 
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de l’efecte romangui intacta, el procés de què és conseqüència 
no pot ser perceptible. Però quan l’espectador deixa de veure 
per començar a mirar, ja no es conforma amb constatar l’efecte 
produït: s’interroga sobre com s’ha produït. L’investigador 
britànic Richard Dyer, figura essencial dels star studies, resumeix 
molt bé això que l’actor deixa de si mateix en la pantalla:

«La interpretació és allò que l’actor afegeix a les accions que 
executa i a les funcions que duu a terme en la intriga i el diàleg 
que se li ha atorgat. La interpretació consisteix en com són 
executades les accions i les funcions i com és dit el diàleg.
Els signes de la interpretació són: l’expressió del rostre; la veu; 
els gestos (de les mans i dels braços, principalment, però també 
de qualsevol membre, com el coll o la cama); la postura (com 
un s’està dempeus, o com s’asseu); el moviment (de tot el cos, 
tot incloent la forma d’aixecar-se o d’asseure’s, de caminar, de 
córrer, etc.)». (DYER, 1979; traducció de l’autor)

La interpretació situa aquests components en la perspectiva 
d’un sistema més vast, el de la persona (en el cas dels actors 
de presència) i/o de la tècnica (en el de l’actor de composició): 
recurrències, idiosincràsies, manierismes o, al contrari, ruptura 
de costums, efectes sorpresa.

Podem observar que l’actor de cinema treballa simultàniament 
en tres registres gestuals, que dosa o privilegia segons la seva 
naturalesa o l’instant de la pel·lícula: el creïble, el teatral i 
l’ornamental. La gestualitat del creïble agrupa tot allò que 
té a veure amb l’ordinari, el pràctic, el funcional, la veritat: 
concerneix al personatge. La gestualitat del teatral agrupa les 
convencions i codis existents, però també les idiosincràsies, 
els manierismes recognoscibles: concerneix a l’intèrpret, que 
utilitza, d’una banda, els codis existents, i, de l’altra, el que ja 
el caracteritza a ulls de l’espectador i que posa al servei del 
personatge a qui ha de donar vida. La gestualitat del registre 
ornamental, finalment, agrupa allò que té a veure amb el 
no-natural, la postura, la coreografia, quan no l’acrobàcia: 
concerneix al que concep. Aquest creador pot ser l’actor, el 
director o bé néixer de la conjunció de tots dos.

1. El creïble i el personatge

El que té a veure amb el creïble és sovint tan evident que podríem 
ignorar-ho. Els personatges de teatre es van mostrar durant 
molt de temps ocupant-se en activitats purament convencionals 
(escriure, estar assegut en un escriptori, cosir, ocupar-se de les 
flors, manipular un got o una tassa) i el cinema dels primers 
temps continuarà essencialment aquesta característica. Fins 
a tal punt que tota excepció salta a la vista: els gestos de la 
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terra, al cinema de Griffith als Estats Units (El valor del trigo 
[A Corner in Wheat, 1909]), o en el de Victorien Jasset a França 
(Au pays des ténèbres, 1912), o fins i tot els de l’ofici del mariner 
a L’Hirondelle et la Mésange d’André Antoine (1919).

Però, al cinema sonor, la gestualitat del creïble interpel·la la 
mirada com un detall trivial o avantguardista: es tracta llavors 
d’establir un contrast entre el caràcter íntim o greu de les 
paraules i la banalitat del gest executat. Al cinema americà, 
Gregory La Cava experimenta així diverses pistes lligades a 
la direcció de l’actor; per exemple, en la comèdia clàssica Al 
servicio de las damas (My Man Godfrey, 1936), Carole Lombard 
i William Powell conversen sobre el problemàtic futur de la 
seva parella (ell és un servent, ella, la seva cap) mentre renten 
els plats. Alguns anys més tard, El cuarto mandamiento (The 
Magnificent Ambersons, Orson Welles, 1942), en una cèlebre 
escena, proposa un equilibri més dramàtic: Tim Holt segueix 
menjant obstinadament el seu pastís de maduixes (gestualitat 
del creïble) mentre que Agnes Moorehead, al seu costat, deixa 
progressivament de costat els gestos atents propis d’una tia 
considerada per bolcar-se en la histèria pura i simple (gestualitat 
del teatral, ja).

A França, el cinema sonor, i, particularment, la tendència 
realista poètica, semblava haver atorgat la credibilitat al diàleg. 
Al cinema de Renoir o en el de Duvivier, als anys trenta, les 
aportacions de Jacques Prévert, de Henri Jeanson o de Charles 
Spaak, malgrat la seva reivindicada poesia, aborden el creïble 
mitjançant el recurs al vocabulari familiar que allibera sovint 
el gest de la seva funció il·lustrativa (vegeu l’agitació de pura 
convenció a la cuina d’Un drama singular [Drôle de drame, 
Marcel Carné, 1937] o el treball manual de Jean Gabin, més 
present en el diàleg que en la imatge a Amanece [Le Jour se lève, 
Marcel Carné, 1939])1. Hereu de Renoir, Jacques Becker també 
estava obert al behaviorisme de la interpretació “a l’americana”; 
des dels seus inicis, als anys quaranta, va concedir a la gestualitat 
del creïble una nova importància: d’aquesta manera, Raymond 
Rouleau i el maneig d’un buirac (Falbalas, 1945), o, més tard, 
Serge Reggiani i el d’un ribot (Casque d’or, 1951), per culminar 
finalment en la depuració gairebé bressoniana de La evasión 
(Le Trou, 1959). Aquesta credibilitat s’acosta a la minuciositat 
en les nombroses representacions de l’home al treball presents 
al cinema de Claude Sautet, veritable prolongador de Becker 
(la pràctica de l’ofici del lutier per part de Daniel Auteuil a 
Un corazón en invierno [Un cœur en hiver, 1992]). L’esfera del 

Obsesión (Ossessione, Visconti, 1943)
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personatge prepara l’arribada de la de l’intèrpret i, en aquest cas 
precís, minimitza l’esfera del creador.

El neorealisme va jugar igualment un paper determinant. No 
tant en els gestos de l’actor no professional, sovint triat justament 
per la credibilitat de la seva aparença mateixa; els pescadors 
(La tierra tiembla [La terra trema, Luchino Visconti, 1948]), 
Lamberto Maggiorani (Ladrón de bicicletas [Ladri di biciclette, 
Vittorio De Sica, 1948]) i Maria Pia Casilio en els seus gestos 
del servei domèstic (Umberto D., De Sica, 1950): moldre el cafè, 
estirar el peu per tancar un armari sense aixecar-se, dirigir el 
doll de l’aixeta cap a la paret per ofegar una filera de formigues 
i acostar-lo a continuació a la boca per refrescar-se. En el cas de 
l’actor professional, la interpretació del qual estava llavors més 
codificada que no pas ara, el sorgiment d’un gest així resulta 
encara més impactant: Clara Calamai en els fogons a Obsesión 
(Ossessione, Visconti, 1943), Massimo Girotti ficant dos dits a la 
paella per agafar un tros de carn, a la mateixa pel·lícula.

El sorgiment de tals gestos està lligat a una notable modificació 
de l’acabat narratiu que caracteritza la postguerra: o bé la 
narració es desproveeix de les ramificacions anecdòtiques per 
acostar-se a una linealitat considerada més versemblant (“els” 
neorealismes: a Itàlia, però també a Anglaterra, al Japó, fins i tot 
als Estats Units), o bé s’espesseix per acostar-se a la riquesa de 
la matèria novel·lesca (Welles, Visconti, Max Ophüls). Algunes 
cinematografies llunyanes, com la japonesa, no havien esperat 
per posar en primer pla el registre del creïble: al cinema d’Ozu, 
de Mizoguchi o de Naruse, per raons sens dubte arrelades en 
la cultura i la filosofia, la gestualitat del creïble (les activitats 
lligades al te, a l’arròs, a la vestimenta i al maquillatge) funciona 
com una tapadora de l’expressió de l’emoció, jutjada massa 
impúdica. Al contrari, d’altres, com l’índia, la ignoren sovint, 
fins a l’actualitat: no en el cas de Satyajit Ray, per descomptat, 
més “occidental” al cap i a la fi, sinó en el de Mehbood Khan 
o Guru Dutt, els grans novel·lescos, en qui el creïble es dissol 
naturalment en l’ornamental. Fins i tot en una pel·lícula social 
com Madre India (Mother India, Mehboob Khan, 1957), les 
tasques de la terra serveixen més per “compondre” un fresc 
al·legòric que per erigir una constatació documental.

El frenesí i la concisió que dominaven en la primera meitat de 
l’era clàssica del cinema americà (1930-1945), així com l’accent 

posat en l’estrella, tornaven indispensable el recurs gairebé 
immediat a l’esfera de l’intèrpret, en detriment de la gestualitat 
del creïble2. L’alentiment del ritme, lligat a l’emergència d’una 
nova generació d’actors, més preocupada per la declinació del 
gest, permetrà aquesta modificació essencial. Los mejores años 
de nuestra vida (The Best Years of Our Lives, William Wyler, 
1946) és simptomàtica respecte a aquesta evolució: no només 
dura més temps (tres hores) que la ficció tradicional dels anys 
trenta, sinó que la valorització del dia a dia resulta essencial per 
al seu sistema dramatúrgic. El personatge del soldat amputat de 
tots dos avantbraços (Harold Russell, un actor, i excombatent, 
efectivament lesionat) només té sentit per la dificultat que 
troba a l’hora de dur a terme certs gestos banals i, sobretot, 
culmina en aquell magnífic instant en què, en el moment 
d’anar a dormir, el seu pare intervé per retirar-li la pròtesi i 
ficar-lo al llit. La gestualitat del creïble, complement d’un subtil 
sistema de posada en escena basat en la perspectiva, pot així 
ser situada en primer pla, com per dramatitzar, com mitjançant 
antífrasis o lítotes, la gestualitat del teatral, relegada al fons de 
l’enquadrament: es tracta de la cèlebre seqüència en què Fredric 
March, Harold Russell i Hoagy Carmichael acaparen la imatge 
colpejant el piano i cantant mentre al fons del pla, en una cabina 
telefònica, gràcies als seus gestos i la seva expressió, endevinem 
Dana Andrews trencant amb Teresa Wright.

En cadascun d’aquests casos, es tracta de recrear el banal, el 
no-significant, el no-expressiu. Que es procedeixi a aquesta 
recreació mitjançant un mimetisme exhaustiu (Robert De Niro 
traient-se la llicència de taxista durant la preparació per al seu 
paper de Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976), una imitació 
convincent (Cate Blanchett interpretant Bob Dylan a I’m Not 
There [Todd Haynes, 2008]) o fins i tot superficial, és en aquesta 
fase on té lloc el pacte establert entre l’actor i l’espectador: és 
el moment en què aquest últim consent (o no) a creure allò 
que l’actor li dóna a veure, autoritzant-lo així a portar-lo fins a 
zones més íntimes o clarament metafòriques. No es tracta tant 
d’oblidar l’actor rere el personatge com d’acceptar l’elaboració 
del personatge havent-hi al mateix temps reconegut l’actor. 
Perquè el plaer de l’espectador (estem en efecte en una lògica 
del plaer, convindria no oblidar-ho) mai sabrà lliurar-se de la 
seva contradicció fonamental: vol al mateix temps reconèixer i 
meravellar-se. Tornem aquí al principi de «willing suspension 
of disbelief».

1. Una excepció notable, també amb Gabin: els gestos de l’empleat de 
ferrocarril a La bestia humana de Jean Renoir (La Bête humaine, 1938).

2.  Per exemple, el famós gest de James Cagney estampant mitja aranja a la 
galta d’una xicota que l’irrita (El enemigo público [Public Enemy, William 
A. Wellman, 1931]) s’inclou dins del teatral i ignora per la seva irrupció 
inesperada l’ús purament creïble que hauria pogut fer-se de l’aranja fins a 
l’explosió d’ira.

PER FIXAR L’EFÍMER



21Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

CHRISTIAN VIVIANI

2. El teatral i l’intèrpret 

Posar entre parèntesis el reconeixement de l’actor és un desig, 
més que una realitat. Per satisfer per complet el plaer de 
l’espectador, és necessari que l’actor no deixi de ser “endevinable” 
rere el personatge. Diderot ho percebia en aquests termes:

«Reflexioni un moment sobre allò que en teatre se’n diu 
ser veritable. Es tracta de mostrar les coses tal com són 
naturalment? De cap manera. La veritat, en aquest sentit, no 
seria altra cosa que el comú. Què és llavors la veritat de l’escena? 
És la conformitat de les accions, dels discursos, del rostre, de la 
veu, del moviment, del gest, amb un model ideal imaginat pel 
poeta i sovint exagerat per l’actor.» (DIDEROT, 1981)

Això s’expressa en una esfera més secreta, la de l’intèrpret. 
Aquesta esfera recorre a un registre gestual que no consisteix 
en la naturalitat reconstituïda del personatge, sinó en la fusió 
dels codis i convencions amb la naturalitat no simulada de 
l’intèrpret, servint així per expressar el personatge des de 
l’interior: la gestualitat del teatral. La paradoxa del procés és 
que la part íntima i, en certa manera, “natural” d’aquesta esfera, 
aquella que està constituïda pels traços recognoscibles o els 
“tics” propis de l’actor, no apareixerà de forma contínua, sinó 
colant-se per efracció entre les escletxes del creïble. Aquestes 
no consisteixen en les fissures del natural reconstituït, sinó més 
aviat en la concomitància entre la naturalitat del personatge i 
la de l’actor. La gestualitat del teatral antecedeix a la pel·lícula: 
bé perquè els gestos de l’actor cèlebre ens resulten familiars, o 
bé perquè els gestos de l’actor desconegut resulten previsibles 
o identificables, i són percebuts com “interpretats”, en tant 
que codificats. En determinades situacions, encara que sigui 
al nostre pesar, ens sorprenem esperant veure aparèixer una 
reacció de còlera, una mirada amenaçadora o la suggestió 
d’una llàgrima. La gestualitat del teatral consisteix també en 
el llavi mossegat de Gabin quan està tens (per no parlar dels 
seus famosos accessos d’ira), el circular arrogant de Marlene 
Dietrich, la veu tremolosa de James Stewart, el coll tibant i en 
lleugera diagonal d’Audrey Hepburn (en general acompanyat 
d’un bloqueig del rostre), l’erupció del “Pacino blast”3 o la 
llàgrima ofegada en el rostre de Maria Pia Casilio a Umberto D. 
Aquests gestos, tant si es tracta de les idiosincràsies d’un actor 
conegut com d’un episodi codificat en un actor desconegut 

(subjectivament percebut així per l’espectador), instal·len així el 
sentiment de la interpretació.

El teatral no ha estat sempre imbricat d’aquesta manera en el 
creïble. En els anys vint i trenta, la gestualitat del teatral dominava 
(que no vol dir que la interpretació dels actors d’aquella època 
fos majoritàriament teatral). Els fonaments imprescindibles 
de la credibilitat estaven sovint destinats a sostenir tan sols 
la potència de la imatge, i després del so, percebuts, en una 
època en què encara meravellaven, com a garants irrefutables 
de realisme. L’actor podia així reduir el creïble a la mínima 
expressió i passar immediatament al registre del teatral. És 
difícil recordar de forma aïllada actors cèlebres del cinema mut 
en el seu registre creïble, fins a tal punt el que queda fixat en 
la nostra memòria és el teatral (o l’ornamental), sintetitzat en 
el barroquisme d’una Greta Garbo o l’elegància corporal d’un 
Chaplin, un Keaton o un Douglas Fairbanks. Però Maniquí 
(Mannequin, Frank Borzage, 1937), fins i tot estant dirigida 
per un cineasta que sempre va romandre fidel als principis 
del cinema mut, mostra que, amb el sonor, es perfila una nova 
exigència de credibilitat. Concretament, el moment en què 
Joan Crawford, estrella per antonomàsia, escorre les patates, 
comença a pelar-les i, exasperada pels homes de la casa, les 
bolca tal qual en un plat convidant-los a pelar-les ells mateixos, 
reacció d’impaciència previsible acompanyada del gest que li 
associem naturalment.

Si la identificació d’un actor amb un personatge cinematogràfic 
es realitza de forma harmoniosa, la gestualitat del teatral atorga 
autenticitat encara millor que un gest del creïble: ho fa des de 
l’interior. Quan James Stewart es mossega el puny, ja sigui en 
una comèdia de Frank Capra, en una pel·lícula de suspens 
d’Alfred Hitchcock o en un western d’Anthony Mann, la 
veritat de l’emoció sacseja l’espectador, sense que sigui possible 
distingir què pertany a l’actor i què pertany al personatge. El 
cinema, en la mesura en què fixa el treball de l’actor, permet 
mesurar la recurrència de gestos i actituds pròpies de l’intèrpret 
i la seva coincidència amb el personatge que encarna. Aquest 
fons personal pot sorprendre en ocasions, quan no s’adequa 
a la convenció. Un contraexemple d’aquest tipus es troba 
a La ley del silencio (On the Waterfront, Elia Kazan, 1954): a 
l’escena del cotxe, en el punt àlgid de l’enfrontament, Rod 
Steiger encanona amb una pistola Marlon Brando, el seu germà 

3.  Es tracta de les escenes d’atacs d’ira de Pacino, en què la seva veu s’infla 
de forma significativa i l’ampla gestualitat subratlla l’efecte vocal. 
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petit. Podríem esperar d’aquest últim una reacció d’espant o, 
almenys, de tensió, seguida d’un gest violent cap al seu germà 
per arrabassar-li l’arma; no obstant, Brando respon amb dolçor, 
prenent la punta de la pistola amb una gràcia trista; ni temor, 
ni amenaça, ni violència: tan sols el descoratjament davant d’un 
gest que no sembla jutjar com a perillós, sinó pueril. Malgrat 
aquest efecte de sorpresa i aquesta absència de conformitat amb 
els codis expressius, no hem sortit de l’esfera del personatge i la 
gestualitat del teatral.

El cinema recent ens ha ofert un dels experiments més 
fascinants. Boyhood (Richard Linklater, 2014) es va realitzar 
a trossos, al llarg de dotze anys, amb la finalitat de maridar 
plenament l’evolució física dels actors-personatges al llarg del 
temps, siguin aquests professionals (Patricia Arquette, Ethan 
Hawke) o no (Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, la pròpia filla 
del cineasta). Aquest canvi físic es converteix en la matèria 
dramàtica d’una pel·lícula que, d’altra banda, opta per un 
desenvolupament narratiu que bé podria ser anodí (mudances, 
noces, divorcis, estudis, cuina, estar en el cor d’una família). 
L’espectacle més sorprenent és el del jove Ellar Coltrane: 
l’absència de tota premeditació actoral en el noi de vuit anys 
va sent progressivament reemplaçada per la consciència de la 
interpretació. Així, la crispació involuntària de la cella del nen 
es converteix, conforme avança la pel·lícula, en un procediment 
actoral que pertany a l’esfera del teatral.

3. L’ornamental i la persona

Un cop expressada l’emoció en el seu caràcter immediat, el 
cantant d’òpera la modula, la dilata, l’ornamenta amb arabescos 
vocals, com per extreure-li tota la substància. En més d’una 
ocasió s’esmenta una cerca anàloga del “bell” mitjançant el gest 
i la postura en els escrits de Stanislavski i Vsevolod Meyerhold, 
que «… fins a 1919 aproximadament, preconitzava els gestos 
lents i mesurats, gairebé com a “imatges congelades”, evocant 
una vidriera, un fresc» (BANNOUR, 1996)4. Tal com el teatre 
musical, el cinema conté moments així, veritables arie actorals, 
produïdes per la sinergia dels dos creadors, el cineasta i l’actor. 
A El Padrino. Parte III (The Godfather, Part 3, Francis Ford 
Coppola, 1990), davant del cadàver de la seva filla, el pare 
(Al Pacino) crida el seu dolor en primer pla. L’actor desplega 
l’emoció en el seu rostre, on veiem abans de res una boca oberta 

i deformada, al mateix temps, pel dolor i per la intensitat del 
crit que emet. La bellesa del treball actoral podria veure’s 
perjudicada, o fins i tot aniquilada, si la posada en escena no 
arribés llavors per recolzar-la, tornar-la visible i donar-li un 
espessor en el qual resideix, total o parcialment, l’especificitat 
cinematogràfica: evidentment, el teatre és tècnicament incapaç 
de dur a terme el que fa la càmera en aquest instant. El primer 
pla d’Al Pacino està privat de so. Està lleugerament alentit. 
Això permet fixar millor la dimensió ornamental del treball. 
Les mans oculten el rostre, ascendeixen fins als ulls i revelen 
la boca deformada que es convertirà en el punt cap al qual l’ull 
de l’espectador se sentirà inexorablement atret. Aquesta boca 
retorçada de dolor ja no és un instant fugitiu, sinó que està 
gravada en una porció d’eternitat, com certs rostres de Miquel 
Àngel o Caravaggio, congelats en la seva tensió. La durada no 
realista de l’expressió facial permet a continuació que l’atenció 
de l’espectador abandoni el punt focal de la boca deformada 
per apreciar la seva perifèria: és a dir, essencialment, la mirada. 
Veiem llavors desfilar, segons les alteracions ínfimes de la 
grandària dels ulls i la direcció de les pupil·les, matisos que 
d’una altra manera haurien resultat inexistents: l’esglaiament, la 
incredulitat, la por, l’adonar-se, el dolor pròpiament dit, la ira, la 
indignació potser, l’enfonsament davant del cop de l’ineludible. 
En un últim arabesc expressiu, el so torna lentament; el crit, al 
principi irreal, reprèn el seu lloc en l’aparell realista de la ficció; 
el rostre retroba, per enfonsar-se, la seva mobilitat i rapidesa 
habituals. Estem en l’esfera del creador: Pacino ha creat quelcom 
que va més enllà de la nostra percepció quotidiana i Coppola ha 
creat la forma que permet aquesta percepció expressiva que és 
pròpia del cinema. Aquesta forma té una dimensió ornamental, 
encara que només sigui perquè evoca la pintura i l’estatuari. 
Però també és ornamental en el sentit que afegeix quelcom al 
real. Aquesta característica és pròpia de Pacino que, retrobant 
potser de forma inconscient la tècnica del kabuki (en particular 
la postura mie que congela l’emoció amb força per fer-la 
visible), gaudeix donant color a una interpretació naturalment 
convulsiva i plena d’interrupcions espectaculars, que evoquen 
amb força actituds pictòriques o escultòriques del Renaixement 
italià: braços separats del cos executant torniquets i arabescos, 
rostres imploradors dirigits al cel, cossos jacents. En aquest 
cas precís, la creació de l’actor adquireix la seva dimensió 
plenament monumental gràcies a la intervenció del director; de 
no haver estat així, ens hauríem detingut sens dubte en l’esfera 
del personatge i en la gestualitat del teatral.

CHRISTIAN VIVIANI

4.  L’autora continua: «Enamorat dels pintors italians del prerenaixement, 
feia adoptar als seus actors postures similars a les de Giotto, Fra Angélico, 
Botticelli, Pontormo.»
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Aquesta mateixa observació és la que fa Nicole Brenez, en altres 
termes i sobre una matèria desproveïda de monumentalitat, en 
el seu essencial assaig sobre Shadows (1959) de John Cassavetes:

«El treball de Shadows resulta decididament no naturalista: la 
primera vegada que Ben travessa la carretera està tractada en 
staccato i de forma discretament estroboscòpica, els sprints de 
Hugh cap a l’estació busquen els salts en la seva carrera, es tracta 
de desprendre la pulsació, el beat, el moviment ordinari, de 
transformar el gest més quotidià en esdeveniment visual. Amb 
aquest examen rítmic com a rerefons, el gest esdevé hipòtesi 
afectiva, en benefici d’actualitzacions sovint inesperades i 
subtils. Saludar els coloms al mateix temps que se’ls agredeix 
(Marlon Brando a On The Waterfront es conformava amb 
acariciar-los); enrotllar-se al voltant d’una punta tubular de 
metall (invenció que recorda la manera en què James Dean a 
Rebel without a Cause podia metamorfosar la simple acció de 
ficar-se al llit en un sofà en un part metafísic), transforma tot 
element, un rètol, un caixer, una cosa al llindar de l’existència, 
en ocasió existencial.» (BRENEZ, 1995)

L’absència de naturalisme engloba l’espontaneïtat aparentment 
preservada per Cassavetes a Shadows i l’amplitud operística 
conscientment perseguida per Coppola a El Padrino. Parte 3. 
L’esfera del creador és el lloc virtual en què “el gest més quotidià” 
es transforma en “esdeveniment visual”, ja sigui perquè l’actor 
es troba en la iniciativa mateixa de la gestualitat de l’ornamental 
o perquè la posada en escena transmuta la gestualitat del creïble 
recreada per l’actor en gestualitat de l’ornamental. Aquesta 
transmutació resulta particularment palpable al cinema 
de Cassavetes, però està suggerida per una visió, més que 
admirativa, veritablement fascinada, de la interpretació que 
l’actor ofereix en el moment del rodatge.

És rar que l’esfera ornamental d’un actor s’ensenyoreixi de tota 
una pel·lícula. El més freqüent és que aparegui puntualment, 
en un pacte entre actor i director. Un cèlebre moment d’El 
crepúsculo de los dioses (Sunset Blvd., Billy Wilder, 1950) pot 
il·lustrar-ho. Al final de la seva violenta diatriba contra el 
cinema contemporani, Norma Desmond (Gloria Swanson), 
fins llavors asseguda, s’aixeca amb vehemència, gira sobre si 
mateixa i, alentint el seu moviment, s’atura de perfil, dempeus; 
la seva mà crispada i alçada abandona llavors l’esfera del 
personatge per accedir a un sentit metonímic: es converteix 
en el símbol d’un temps en què la interpretació de l’actor de 

cinema deixava de banda el creïble per privilegiar el teatral i 
l’ornamental. La posada en escena, essencialment a través 
de la música hiperbòlica i de la llum5, dramatitzarà aquest 
embelliment en l’origen del qual es troba l’actor. Wilder va 
reconèixer obertament el paper creador de Gloria Swanson en 
aquesta escena, de fet, així com en el descens final de l’escala, un 
altre gran cim “ornamental”.

La gestualitat ornamental, si pot tenir un valor de postura (El 
crepúsculo de los dioses) o de modulació (El Padrino. Parte 3), 
també pot no trencar totalment amb la gestualitat del creïble: 
Becker barreja o superposa els diferents registres, però mai 
els aïlla. Mijaíl Chéjov, esperit impertinent, al mateix temps 
respectuós i contestatari dels ensenyaments de Stanislavski 
de què va gaudir, que va tenir una carrera important d’actor i 
formador als Estats Units i que va dedicar els seus últims anys 
al cinema, pensava que:

«L’actor no pot negar la forma, ja que, de tota manera, sempre 
ha de veure-se-les amb la del seu propi cos. […] Per produir 
una impressió forta i harmoniosa, els nostres sentiments i els 
nostres impulsos voluntaris han de ser formulats en l’escena al 
mateix temps que les formes mòbils, canviants, del nostre cos.» 
(CHÉJOV, 1995)

Si el terme mateix d’anàlisi fílmica ha intervingut en escasses 
ocasions en els paràgrafs precedents, la pràctica d’aquest 
exercici ha estat fonamental per recolzar la proposició que 
contenen. Està per tant implícit que l’anàlisi fílmica és en efecte 
una eina essencial, si no l’eina privilegiada, de l’estudi actoral. 
No només torna possible l’exploració del comportament de 
l’actor en la imatge, sinó que intervé com una salvaguarda 
que, malgrat no poder garantir una objectivitat absoluta, 
almenys evita els desbordaments interpretatius que el terreny 
movedís de la interpretació actoral podria engendrar. Una 
part interpretativa no deixa de ser no només inevitable, sinó 
desitjable; no obstant, cal confrontar-la regularment amb allò 
que és observable en la imatge. Si el desig de comprendre com 
interpreta un actor en la pantalla prové d’una fascinació al 
mateix temps consentida i patida per l’espectador, és necessari 
que aquesta fascinació sigui posada en suspens durant un 
temps mitjançant la pràctica de l’anàlisi fílmica. I fins i tot si, un 
cop passada aquesta confrontació amb la imatge, es reinstal·la 
la fascinació, ho farà enriquida, ja que haurà estat sotmesa a la 
prova de l’observació dels mecanismes. L’examen d’una escena 

5. Fons negre, feix de llum encegador del projector de cinema. El 
rostre de Norma se situa en aquest doll de llum, creant un espectacular 
efecte de contrallum que trasllada l’imaginari de l’espectador als 

costums d’il•luminació del cinema mut i que subratlla (al mateix 
temps que rima amb) la crispació de la mà, elevada dramàticament 
a l’altura del rostre.
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admirada revela la seva modulació gairebé musical i anul·la 
la desconfiança d’aquells que defugen l’anàlisi fílmica per por 
que destrueixi la il·lusió. Examinar el desenvolupament d’una 
escena, la seva cadència, la seva veritable arquitectura, no és 
com desmuntar un mecanisme per saber com funciona: seria 
gairebé com constatar la seva pròpia incapacitat per repetir 
el miracle, un cop tot desmuntat. La part de l’aleatori no és 
reduïda al no-res: queda més preservada que mai. Acostant-nos 
al misteri, retardem encara més la seva resolució.

 

CHRISTIAN VIVIANI

BIBLIOGRAFIA

Christian Viviani és professor a la Université de Caen Basse-
Normandie i coordinador de redacció de la revista Positif des de 
1995. Entre d’altres obres, és autor dels llibres Le western (1982), 

Les séducteurs du cinéma américain (1984) i Le magique et le vrai, 
l’acteur de cinéma sujet et objet (2015), i coautor, juntament amb 
Michel Cieutat, d’Al Pacino, Robert De Niro: regards croisés (2000).

BANNOUR, Wanda (1996) Meyerhold, un saltimbanque de génie. París: La 
Différence. 

BRENEZ, Nicole (1995) “Shadows”, étude critique. París: Nathan, col. 
Synopsis.

CHÉJOV, Mijaíl (1995) L’Imagination créatrice de l’acteur. París: Pygmalion.
CHION, Michel (1988) Forme humaine. Cahiers du cinéma, 407-408.

COLERIDGE, Samuel Taylor (1817) Biographia Literaria or Biographical 
Sketches of My Literary Life and Opinions. Londres: Rest Fenner.

DIDEROT, Denis (1981) Paradoxe sur le comédien. París: Garnier 
Flammarion. Versió castellana: DIDEROT, Denis (1994) La paradoja 
del comediante. Madrid: Siglo Veinte.

DYER, Richard (1979) Stars. Londres: British Film Institute.

El padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972)



26 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

ARTICLES · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Núm 10 · 2017 · 26-35

Tipologies de l’estrellat durant el franquisme: 
algunes fórmules dominants

Vicente J. Benet

RESUM

PARAULES CLAU

ABSTRACT

KEYWORDS

L’article proposa una metodologia per estudiar el fenomen 
de l’estrellat cinematogràfic durant el franquisme des d’una 
perspectiva històrica. Partint de la idea que el fenomen 
espanyol, malgrat el context de la dictadura, no pot entendre’s 
al marge de les tendències transnacionals en la configuració 
de la indústria, s’ofereixen tres models fonamentals. El primer 
es defineix per la hibridació del cinema amb altres formes 
d’entreteniment popular en la consolidació del sonor, sobretot 
les provinents de la cançó i del teatre de varietats. Aquestes 
figures desenvolupen una iconografia en què s’entremesclen 
característiques de diferents formes d’espectacle i que tindrà 
una continuïtat al cinema de la dictadura a través del gènere de 
l’espanyolada o de les pel•lícules protagonitzades per cantants. 
El segon es refereix a un model d’indústria consolidat, del 
qual la companyia Cifesa n’és el màxim exponent, en què la 
figura de les estrelles és l’eix fonamental sobre el qual s’orienta 
la política de la productora. D’aquesta manera, les estrelles 
es converteixen en objecte d’experimentació en diferents 
gèneres narratius i també iconogràficament amb la finalitat 
d’anar renovant i retroalimentant la seva imatge de cara al 
públic. El tercer model es refereix a figures d’una potent i 
poc emmotllable aparença iconogràfica que caracteritzarà les 
produccions cinematogràfiques immediatament posteriors a la 
caiguda dels grans estudis en els anys cinquanta. La seva força 
cohesiva per a la producció exigeix la màxima expressió del seu 
valor icònic i el seu erotisme. Per il•lustrar cadascun d’aquests 
models, s’ofereixen tres casos d’estudi que permeten observar 
amb una mica més de detall les carreres d’Imperio Argentina, 
Amparo Rivelles i Sara Montiel, cadascuna d’elles com a màxim 
exponent dels models proposats.

Estrelles cinematogràfiques, cinema espanyol durant el 
franquisme, Imperio Argentina, Amparo Rivelles, Sara 
Montiel.

Film stars, Spanish cinema during the Francoism, Imperio 
Argentina, Amparo Rivelles, Sara Montiel. 

This article proposes a methodology for studying the 
phenomenon of film stardom during Francoism from a 
historical perspective. Starting with the idea that the Spanish 
phenomenon, in spite of the context of dictatorship, cannot 
be understood outside of transnational tendencies in the 
configuration of the industry, we offer three fundamental 
models. The first can be defined as the hybridization of cinema 
with other forms of popular entertainment, particularly those 
from song and variety shows, in the consolidation of sound 
film. The iconography developed by these figures combines 
features from different forms of entertainment, and it would 
continue during the dictatorship in the españolada genre or in 
films starring singers. The second is a consolidated industrial 
model, the company Cifesa being the crucial representative 
here, where stars were the fundamental mainstay of company 
policy. In this way, stars become an object of experimentation 
in various narrative genres and also in iconographic terms, in 
order to constantly renew and innovate their image in the eyes 
of the public. The third model refers to figures with a powerful, 
unmalleable iconographic appearance that would characterize 
film productions just after the fall of the big studios in the 
1950s. The cohesive strength this brings to the project requires 
the maximum expression of its iconic value and its eroticism. 
To illustrate each of these models, we offer three case studies 
which examine in greater detail the careers of Imperio 
Argentina, Amparo Rivelles and Sara Montiel, each being the 
highest representative of one of the proposed models.        

Types of stardom during Franco regime: some dominant formulas
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Breus qüestions de mètode

Un estudi sobre les característiques de l’estrellat durant el 
franquisme ha de partir de la manera en què la indústria, l’estil 
i la recepció cinematogràfics s’emmarquen en aquest context 
històric. Però al cinema els contextos nacionals estan sempre 
travessats pels corrents transnacionals i per la influència de les 
cinematografies més potents, sobretot per Hollywood. A més, 
la relació del públic amb les estrelles és més complexa que la 
que pot ser dissenyada per qüestions socials, econòmiques 
o polítiques concretes. Les estrelles penetren en el teixit 
social, en les mentalitats i en la vida quotidiana de la gent per 
transcendir tant els films en què es presenten com els contextos 
socials específics. De fet, com revelen des de fa dècades els 
estudis sobre la recepció cinematogràfica, adquireixen una 
dimensió més profunda. Defineixen, entre d’altres coses, 
formes de sociabilitat i de relació entre els subjectes, models de 
comprensió de la realitat i pautes de comportament a la vida. 
Cobren cos així a l’espai indeterminat de la memòria cultural, 
que amplia els límits del cinema com un fenomen social, estètic 
o econòmic (KUHN, 2002: 5).

Quan un pensa, per exemple, en l’èxit de Locura de amor (Juan 
de Orduña, 1948), la pel·lícula espanyola més vista a la dècada 
dels quaranta, es fa palès que una explicació basada en l’aparent 
comunió del públic amb els valors ideològics reflectits en el 
film seria clarament insuficient. Milers de persones no van 
omplir durant setmanes els cinemes més grans de les ciutats 
espanyoles simplement per rebre adoctrinament històric 
franquista. I l’estrella instantània que en va sorgir, Aurora 
Bautista, no ho féu per concitar els valors de l’Estat totalitari 
en el seu cos i en el personatge que va perfilar. Hi ha elements 
que semblen més plausibles per trobar les raons que van moure 
el públic a acudir en massa a veure aquesta pel·lícula. Molt 
breument, pel que fa a l’estil cinematogràfic, el film barrejava 
amb habilitat fórmules genèriques variades del cinema clàssic 
(melodrama, prestige film, drama històric, swashbuckler…) 
per despertar l’interès d’un públic heterogeni. També posseïa 
una factura en la producció infreqüent al cinema espanyol 
d’aquells anys. Però, a més de tot això, el film oferia un tipus 
de relat que va despertar l’interès del públic femení més que 
cap altre. Subjugades per l’opressiva vida quotidiana a la qual 
s’enfrontaven durant la dictadura, les dones veien en aquestes 
protagonistes fortes que es convertien en agents de la història 
(LABANYI, 2002) una sublimació compensatòria a les sales 
cinematogràfiques de l’escassa projecció social de les seves 
vides. El cos d’Aurora Bautista, la seva tècnica interpretativa i la 
seva gestualitat, van poder conduir aquestes tensions de manera 

consistent. Així podem entendre, en part, l’èxit d’aquest cicle de 
pel·lícules en què l’estrellat franquista va quallar d’una manera 
particularment eficaç. La gran estrella de la dècada, Amparo 
Rivelles, acabaria per protagonitzar una variada gamma de 
personatges en la línia de Locura de amor, com a La duquesa 
de Benamejí (Luis Lucia, 1949), La leona de Castilla (Juan de 
Orduña, 1951) o Alba de América (Juan de Orduña, 1951). No 
cal dir que Aurora Bautista també va continuar amb l’itinerari 
que la va llançar a la fama en dues grans produccions de Cifesa: 
Pequeñeces (Juan de Orduña, 1950) i Agustina de Aragón (Juan 
de Orduña, 1950). Com es pot observar, l’apuntalament de dues 
de les estrelles més importants de la primera fase del franquisme 
es va consolidar en relació amb una fórmula que es va esgotar 
en tan sols tres anys, però va deixar en la memòria cultural del 
cinema espanyol un impacte inesborrable.

Un altre element a tenir en compte: els règims totalitaris van 
coincidir cronològicament amb l’apogeu del cinema clàssic. 
Durant aquest període, el màxim exponent del qual és l’studio 
system de Hollywood, la producció d’estrelles es planificava 
d’acord amb un model compartimentat i especialitzat de 
producció. Normalment, tant la seva construcció imaginària 
com la seva adaptació a diverses tipologies de personatges 
s’assajaven seguint diferents fórmules genèriques per acomodar-
les a un model que es demostrava eficaç de cara al públic. 
L’estrella del cinema clàssic es definia per tant per la seva 
mal·leabilitat, buscant una constant renovació de la seva imatge. 
L’experimentació a què em refereixo passava per alteracions en 
les seves característiques fotogèniques, per la seva mobilitat entre 
gèneres i per maneres diverses d’entendre la seva presència en 
pantalla vinculades al maquillatge, el vestuari, el pentinat, etc. Es 
tractava d’enriquir i renovar constantment la seva imatge, encara 
que també s’explotava al màxim el seu funcionament en fórmules 
narratives que havien demostrat la seva eficàcia de cara al públic. 
Salvant les distàncies, Cifesa va dur a terme aquesta política de 
gestionar les estrelles en un permanent equilibri entre arquetip i 
renovació (FANÉS, 1989: 193).

A part d’aquest ajustat moment d’imbricació entre un model 
estilístic i un tipus d’organització de la indústria característic 
del cinema clàssic, hem d’observar els llindars temporals que 
emmarquen el període clàssic, perquè ajuden a entendre altres 
fórmules de construcció de l’estrellat, encara que coexisteixin amb 
la clàssica. Centrant-nos en Espanya, el procés previ a aquesta 
configuració industrial, durant els anys trenta, i el moment 
posterior al final de Cifesa com a productora capdavantera, 
durant els anys cinquanta, permeten entendre l’emergència de 
models complementaris.
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Una proposta de periodització i tres fórmules de construcció 
de l’estrellat

El franquisme va tenir un tret peculiar. Va sobreviure a 
l’enfonsament dels feixismes després de la Segona Guerra 
Mundial. Va sobreviure també al final del model clàssic i al 
monopoli dels grans estudis de Hollywood, que es va produir 
a la fi dels quaranta. Va saber adaptar-se a la nova conjuntura 
política de la Guerra Freda, trencant l’aïllament i aconseguint a 
poc a poc la incorporació del país a l’àmbit internacional en els 
anys cinquanta. Van arribar així les coproduccions, les estrelles 
estrangeres per a qui Espanya era una festa, els premis en els 
festivals internacionals i fins i tot l’exportació d’algunes estrelles 
espanyoles a Llatinoamèrica, sobretot amb l’apogeu de Suevia 
Films i les polítiques expansives de Cesáreo González. A causa 
de la supervivència del Règim, per tant, parlar de les estrelles 
durant el franquisme ens obliga a reflexionar sobre les profundes 
transformacions en la indústria i l’estil cinematogràfic durant 
quatre dècades.

Davant de la complexitat d’aquest procés, la meva proposta 
consisteix a oferir un mètode simplificat distingint tres fórmules 
de construcció de les estrelles al cinema del franquisme que no 
han de ser concebudes com a compartiments estancs. Es tracta 
més aviat de models alternatius que, com he dit anteriorment, 
poden coexistir i responen a tendències transnacionals de la 
indústria i de l’estil cinematogràfic. No obstant, la prevalença de 
cadascun d’aquests models pot vincular-se a moments diferents 
del desenvolupament de la producció cinematogràfica. A més, 
el plantejament d’aquestes fórmules ofereix la possibilitat de 
reflexionar sobre la manera en què la indústria del cinema 
s’enquadra al seu torn en el context històric general.

El primer model de configuració de les estrelles es planteja des 
del que podem denominar fórmules d’hibridació. Al nostre país 
s’identifica fonamentalment amb el primer cinema industrial 
aparegut després de la incorporació del sonor. Correspon en el 
seu origen a les estrelles sorgides durant l’etapa republicana i al 
voltant de les primeres productores concebudes com a Estudis, 
és a dir, amb una visió industrial moderna: Cifesa i Filmófono. 
Les estrelles que responen a aquestes fórmules d’hibridació 
provenen, fonamentalment, de formes d’entreteniment 
popular, sobretot de la cançó. Vinculen la seva imatge en la 
pantalla al seu èxit a l’escena, encara que els personatges que 
interpreten poden sortir-se sovint de l’estereotip folklòric 
o de la copla. L’estrella emblemàtica d’aquesta fórmula és 
Imperio Argentina. Es tracta de la figura més important dels 

anys trenta, especialment després de l’èxit de Nobleza baturra 
(Florián Rey, 1935) i Morena Clara (Florián Rey, 1936). Sens 
dubte, els seus atributs com a estrella tenen concomitàncies 
durant el franquisme amb altres figures com Concha Piquer, 
Estrellita Castro i, més endavant, Lola Flores, Carmen Sevilla, 
Juanita Reina, o les estrelles infantils tipus Joselito o Marisol. La 
idea d’hibridació ve marcada per la doble projecció artística de 
l’estrellat al cinema i en els escenaris. Condicionades per aquesta 
dualitat, la construcció d’aquest tipus d’estrelles s’associa dins 
del cinema a un repertori genèric i iconogràfic més restringit: 
la comèdia musical, el melodrama o l’espanyolada.

El segon model es basaria en fórmules de mutació i 
experimentació. Correspondria a la maduresa del cinema 
clàssic espanyol vinculat sobretot a les produccions de 
Cifesa durant els anys quaranta. La política d’estrelles va ser 
fonamental en la concepció del negoci per part de la companyia 
valenciana. Intentant emular el model americà de producció, 
Cifesa oferia una concepció compartimentada dels gèneres 
(en què destacava la comèdia en les seves diferents variants) 
com a lloc d’assaig i consolidació dels seus projectes d’estrelles. 
Aquest model assumeix, com ocorria a Hollywood, no només 
un treball de promoció que busca estendre el protagonisme i 
influència de les estrelles més enllà de les pantalles, sobretot 
en revistes il·lustrades i actes socials. També suposava la 
constant negociació de la seva imatge amb el públic, adaptant-
la a diferents formats, establint pautes de transformació per 
ampliar el registre d’expectatives. En definitiva, es tractava 
d’elaborar figures consistents però també mal·leables, obertes 
a la renovació constant. El cas paradigmàtic d’aquesta fórmula 
seria Amparo Rivelles. La seva carrera representa, com veurem, 
un cas paradigmàtic del funcionament de Cifesa com a Estudi. 
En qualsevol cas, aquest tipus de tractament pot estendre’s 
a d’altres figures importants del període com Conchita 
Montenegro, Luchy Soto, Ana Mariscal, Maruchi Fresno o el 
mateix Alfredo Mayo.

El tercer cas és el de les fórmules icòniques estables. En aquest 
cas, els trets icònics de l’estrella predominen sobre la varietat de 
rols o models genèrics als quals es pugui adaptar i es recolzen 
fonamentalment en la consistència del cos i la seva fotogènia. 
Model habitual després de la caiguda del sistema d’estudis, 
s’identifica amb les produccions concebudes com a projectes 
concrets en els quals la figura de l’estrella representa l’agent 
cohesiu de la producció. En el seu funcionament i magnetisme 
es juga l’aposta de cada projecte cinematogràfic. La centralitat 
del cos d’aquest model fa pensar en una tipologia d’estrelles que 
s’estén durant els anys cinquanta (alguns exemples culminants 
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serien Ava Gardner, Sophia Loren o Marilyn Monroe) 
caracteritzades per la seva força fotogènica, la seva aparença 
exuberant i un erotisme més explícit, com assenyala Edgar 
Morin (2015: 30). En aquest sentit, el cas emblemàtic al cinema 
espanyol del franquisme el marcaria la irrupció de Sara Montiel, 
que va passar de figura mal·leable de Cifesa durant els quaranta 
a estrella icònica indiscutible dels cinquanta després d’El 
último cuplé (Juan de Orduña, 1957). Una panòplia d’actrius de 
procedència llatinoamericana com María Félix, Silvia Pinal o 
Analía Gadé també formen part d’aquesta tendència en la seva 
adaptació al cinema espanyol.

Fórmules d’hibridació

Cap a mitjan anys trenta el cinema sonor s’havia consolidat a 
escala internacional acompanyat pel creixement exponencial, 
des dels anys vint, de la indústria discogràfica i també de la 
ràdio. Unit a això, les varietats i els espectacles musicals en 
recintes teatrals van conèixer, des dels anys deu, un creixement 
sense precedents. La música popular es va anar expandint 
des dels cafès cantants, els salons de ball i les sales de varietés 
fins als grans teatres. La força d’aquest nou paisatge aural i 
d’una sòlida indústria de l’entreteniment expliquen en certa 
manera el ràpid assentament del cinema sonor. Les figures 
de la cançó es van adaptar al nou mitjà i van trobar-hi un 
element reduplicador del seu impacte. En certa manera, en 
els escenaris ja elaboraven alguns trets essencials de l’estrella 
cinematogràfica. D’una banda, una dimensió imaginària, una 
iconografia desenvolupada a través de la presència escènica, 
el vestuari i maquillatge, la gestualitat, la kinèsica i la tècnica 
interpretativa exigida per cada cançó. D’altra banda, una 
dimensió narrativa vinculada a l’organització de l’espectacle, 
el concepte que articulava la seqüència de cançons, els relats 
inclosos en les seves lletres i la pròpia posada en escena. Els 
diferents estils musicals com el cuplé, la copla o el tango es 
van convertir en gèneres en si mateixos que definien un camp 
d’expectatives per al públic tant en la imatge de l’artista com 
en la manera en què s’escenificaven. Partint de totes aquestes 
convencions, el transvasament de les figures de la cançó a 
estrelles cinematogràfiques era una conseqüència lògica.

El procés comportava també unes tensions derivades de les dues 
grans forces que defineixen les indústries culturals modernes. 
D’una banda, que el públic reconegués una vinculació d’aquestes 
estrelles a tradicions que veia com a pròpies. En altres paraules, 
motius nacionals. Aquest aspecte incideix en una identificació 
de l’estrella amb valors culturals i trets físics autòctons. Aquesta 

característica s’inicia ja en el període mut, en què es produeix 
l’arribada al cinema de figures com Raquel Meller, Concha 
Piquer o la mateixa Imperio Argentina (GARCÍA CARRIÓN, 
2016: 123 et seq.). L’altre aspecte, complementari de l’anterior, 
és que aquests trets autòctons han d’aparèixer convenientment 
modernitzats, resultar comprensibles i poder ser compartits 
per un públic transnacional. De vegades, fins i tot l’estrella 
híbrida renunciava totalment als trets nacionals per inspirar-se 
en referents purament fílmics. L’aparició de Concha Piquer a 
la primera escena d’El negro que tenía el alma blanca (Benito 
Perojo, 1927) imita la construcció d’una gamine chaplinesca, 
molt allunyada de la personalitat de l’artista sobre els escenaris.

Imperio Argentina concita de manera paradigmàtica aquesta 
doble faceta. El seu èxit a Espanya com a cantant de coplas i 
aires folklòrics argentins i espanyols durant els anys vint va 
generar una recepció en revistes i fullets promocionals de les 
seves actuacions en els quals es debatia constantment sobre els 
seus trets nacionals. En un dels primers fullets sobre Estrelles 
cinematogràfiques del sonor a Espanya, s’afirma d’ella:

«La núvia d’Espanya, la preciosa noia en qui estan compendiades 
les més excel·lents característiques de la raça, d’enormes ulls 
negres, moruns, torrada la pell, menuda i graciosa, vibrant i 
apassionada, va néixer a Buenos Aires, de pares espanyols, el 
1908 [i]…es va presentar al públic com a artista espanyola –
espanyola, al cap i a la fi, és la seva sang i la seva ànima i el seu 
sentir–» (fullet Las estrellas del cine, 1930)

Però la consolidació d’Imperio Argentina com a estel 
cinematogràfic va haver de passar per l’assimilació d’una 
iconografia més cosmopolita realitzada sobretot amb el seu 
pas per Joinville en els primers films sonors. D’aquesta fase 
sorgeix un repertori fotogràfic i promocional que presenta 
l’estrella desfeta dels seus vestits de folklòrica i portant un 
sofisticat vestuari de dona moderna i a la moda. Els papers 
interpretats en els seus films de Joinville com El amor solfeando 
(Armand Guerra i Robert Florey, 1930) o Su noche de bodas 
(Louis Mercanton, 1931) (Foto 1), així com les seves pel·lícules 
amb Carlos Gardel, la transportaven a un imaginari urbà, 
cosmopolita i transnacional que permetria reconduir-la una 
mica més endavant, en el seu retorn a Espanya. Per descomptat, 
Morena Clara, la pel·lícula més celebrada d’Imperio Argentina, 
parteix de l’espanyolada per acabar aplicant recursos que la 
connecten amb tendències internacionals de representació del 
cinema musical (CAMPORESI, 2016: 25). Podem pensar per 
exemple en l’escena del ball de la festa de les cruces de mayo, 
amb les bailaoras preses amb una càmera zenital que recorda 
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Foto 1. Su noche de bodas (Louis Mercanton, 1931) 

VICENTE J. BENET

els efectes calidoscòpics de Busby Berkeley (Foto 2). Però fins i 
tot la manera mateixa de treballar visualment l’estrella segueix 
aquesta línia, combinant el vestit habitual d’andalusa (Foto 3) 
amb robes més modernes i a la moda (Foto 4).

Imperio Argentina va conèixer una nova reelaboració dins 
d’un marc folklòric i exòtic en les pel·lícules realitzades a 
l’Alemanya nazi d’Hispano Film Produktion com Carmen la de 
Triana (1938) o La canción de Aixa (1939), ambdues dirigides 
per Florián Rey. La centralitat absoluta de l’estrella venia 
potenciada per la seva elaboració fotogènica, amb una èmfasi 
especial en el seu tractament com a icona glamurosa. Carmen 
la de Triana va suposar l’ajustament del musical folklòric a 
uns cànons estètics afectats i kitsch que perseguien dignificar 
un gènere originat en els escenaris de la música popular. En 
certa manera, aquesta línia va ser seguida per algunes de les 
pel·lícules franquistes posteriors com La Dolores (Florián Rey, 
1940), protagonitzada per Concha Piquer. Però la intenció de 
convertir el gènere de l’espanyolada en una mena de prestige 
film va ser efímera. Després del final de la guerra, Imperio 
Argenina, que comptava ja més de trenta anys, va protagonitzar 
papers variats combinant la via incerta del film de prestigi 
(com a Goyescas, de Benito Perojo, 1942) amb la de l’exotisme 
(Bambú, José Luis Sáenz d’Heredia, 1945), però la seva carrera 
cinematogràfica va entrar en declivi. No obstant, les seves gires 
com a cantant per Hispanoamèrica li van seguir reportant èxits.

Fórmules d’experimentació i mutació
 
Acabada la guerra, Cifesa va recompondre la seva estructura 
seguint els patrons dels studios americans: buscant la producció 
en sèrie, definint els projectes al voltant de fórmules genèriques 
(dominant principalment la comèdia) i establint una política 
d’estrelles promocionades en les revistes il·lustrades i per 
descomptat a través d’esdeveniments com premieres, estrenes 
i actes socials. L’empresa buscava incorporar al seu segell les 
actrius destacades i fixar les seves trajectòries d’acord amb un 
procés de renovació que oferís variants sobre fórmules que 
s’haguessin demostrat reeixides.

El cas més representatiu és el d’Amparo Rivelles. Filla d’actors 
prestigiosos, va realitzar la seva primera pel·lícula, Mari 
Juana (Armando Vidal, 1941), amb tan sols 16 anys. Gairebé 
immediatament va passar a Cifesa, que la va portar del 
drama costumista d’Alma de Dios (Ignacio F. Iquino, 1941) 
o Malvaloca (Luis Marquina 1942) a la comèdia sense cap ni 
peus de Los ladrones somos gente honrada (Ignacio F. Iquino, 
1942). La ductilitat de l’actriu i la seva fotogènia van fer que 
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Foto 4. Morena Clara (Florián Rey, 1936)

Foto 3. Morena Clara (Florián Rey, 1936)

Foto 2. Morena Clara (Florián Rey, 1936)
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Cifesa la convertís en la seva aposta més important a partir de 
1942 oferint-li un contracte en exclusiva de 10.000 pessetes 
setmanals treballés o no, a més d’atorgar-li la potestat d’escollir 
director i company de repartiment (manifestacions de l’actriu 
recollides a FANÉS, 1989: 194). Aquestes condicions ens 
situen en una concepció del negoci cinematogràfic en què la 
inversió en les estrelles és una part essencial de la imatge i del 
desenvolupament de la companyia.

Atès que Cifesa apostava per la comèdia com el gènere més 
rendible de la postguerra i el més proper als referents de 
Hollywood preferits pel públic, va decidir experimentar amb 
la seva principal estrella en aquesta línia. A Eloísa está debajo 
de un almendro (Rafael Gil, 1943), basada en Jardiel Poncela, 
elaborava una trama de comèdia barrejada amb trets fantàstics 
que semblava particularment adequada per demostrar la seva 
versatilitat. La fotogènia de l’estrella conduïa i cohesionava 
una trama que podia resultar en ocasions desconcertant per 
al públic (Foto 5). Aquest mateix any va ser de nou sotmesa 
a una altra nova prova de la fórmula en aparellar-la amb 
Alfredo Mayo, amb qui havia protagonitzat Malvaloca i un 
altre melodrama: Un caballero famoso (José Buchs, 1943). En 
aquest cas, es va portar la parella (que també era objecte de 
comentaris a les revistes il·lustrades pel seu suposat romanç) 
a l’inexplorat territori de la screwball comedy a Deliciosamente 
tontos (Juan de Orduña, 1943). En ella l’espectador trobava 
ambients cosmopolites, personatges sofisticats i un argument 
basat en equívocs. La major part del film es desenvolupava en 
un transatlàntic en què s’alternaven els balls elegants, les nits 
d’atmosfera romàntica i les músiques que barrejaven de manera 
evocadora els ritmes cubans amb formes jazzístiques modernes. 
És interessant subratllar el que significava aquesta pel·lícula 
també com a procés d’experimentació de l’estrella masculina. 
Alfredo Mayo acabava de fer-se un nom a través de personatges 
militars de tipus heroic. Identificat com el màxim exemple de 
la virilitat i la gallardia, la productora va intentar sotmetre’l en 
aquesta pel·lícula a un nou registre que, per cert, no tornaria a 
repetir en molt de temps. Van intentar dotar-lo d’un caràcter 
refinat i alhora eixelebrat que tenia com a model evident Cary 
Grant. El resultat no va ser gaire convincent en el cas de Mayo, 
encara que sí ho fos per a Amparo Rivelles (Foto 6).

El punt culminant de la primera etapa d’Amparo Rivelles 
amb Cifesa va ser El clavo (Rafael Gil, 1944). En aquest cas, 
se la va conduir al gran melodrama d’època barrejat amb una 
trama criminal basat en un relat de Pedro Antonio de Alarcón. 
Ja havia realitzat prèviament una pel·lícula d’època amb Un 
caballero famoso, però sens dubte El clavo suposava un nou 
procés d’experimentació i renovació de la imatge de l’estrella 
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en conduir-la a un drama romàntic molt diferent de les seves 
pel·lícules prèvies. El seu personatge, construït des de la 
duplicitat i el misteri, es recolzà en un tractament fotogènic molt 
sofisticat a càrrec d’Alfredo Fraile (Foto 7). El film va viure un 
gran èxit i, en certa manera, va determinar el futur de la figura 
d’Amparo Rivelles, que començà a centrar-se en melodrames i 
drames d’època, allunyant-se cada vegada més de la comèdia, 
que havia estat fonamental en la seva promoció. Hi ha un factor 
més, El clavo va coincidir amb una profunda crisi econòmica de 
Cifesa que es va estendre durant 1945 i 1946 i que va conduir 
la companyia valenciana a reestructurar profundament la seva 
producció (FANÉS, 1989: 223 et seq.). Mentrestant, Amparo 
Rivelles va aparèixer en films d’altres productores (inclosa la 
rival Suevia Films) que van explotar l’èxit del drama romàntic 
d’època: Eugenia de Montijo (José López Rubio, 1944), 
Espronceda (Fernando Alonso Casares, 1945), La fe (Rafael Gil, 
1947) o Fuenteovejuna (Antonio Román, 1947).

El retorn d’Amparo Rivelles a Cifesa es va produir amb la 
superació de la crisi de la productora i en l’estela de l’èxit dels 
drames històrics, com hem vist anteriorment. Cifesa ja estava 
lluny de ser l’studio convençut que les estrelles havien de ser 
sotmeses a constants processos de prova i renovació. Optant 
per la via més segura, va encasellar Amparo Rivelles en papers 
de drama històric fins a l’anquilosament icònic, com ocorre en 
la seva col·laboració especial per a Alba de América (Figura 
8). Pocs anys després de la segona i definitiva crisi de Cifesa 
el 1952, Amparo Rivelles va abandonar Espanya per continuar 
la seva carrera com a actriu, amb unes característiques molt 
diferents, a Mèxic.

Fórmules icòniques estàtiques

La caiguda del sistema d’estudis el 1948 no només va 
afectar Hollywood. Des de principis dels anys cinquanta 
van desaparèixer les grans companyies concebudes per a la 
realització de pel·lícules en sèrie, ajustades a models genèrics i 
vinculades a un disseny de producció i un repertori d’estrelles 
que configuraven el segell particular de cada casa. Comença així 
el mode de producció contemporani (BORDWELL, STAIGER i 
THOMPSON, 1985: 330 et seq.), en el qual el treball s’organitza 
entorn de cada projecte concret. Cada film, per tant, havia de 
reunir equips tècnics, artístics i de producció pensats ad hoc i, 
per aquest motiu, l’estrella ocupava un paper fonamental com 
a element cohesiu de la producció i com a reclam per al públic. 
El creixement de les agències de càsting des d’aquests anys, i 
el fet que acabessin convertint-se en l’element fonamental 
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Foto 7. El clavo (Rafael Gil, 1944)

Foto 6. Deliciosamente tontos (Juan de Orduña, 1943)

Foto 5. Eloísa está debajo de un almendro (Rafael Gil, 1943)
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per entendre el trajecte i la iconografia de les estrelles, és 
la conseqüència lògica d’aquest procés. Conseqüentment, 
les estrelles mantenien una coherència iconogràfica menys 
mal·leable i més conservadora que la que es produïa a 
l’studio system. Si una fórmula funcionava, les possibilitats 
d’encasellament creixien. Hem vist anteriorment que Edgar 
Morin parlava d’un renaixement de les estrelles durant aquests 
anys. A Espanya, la figura més representativa fou, sens dubte, 
Sara Montiel a partir de la seva aparició a El último cuplé (Juan 
de Orduña, 1957).

Sara Montiel havia estat des de mitjan quaranta una starlette 
mal·leable de Cifesa, provada en iconografies i rols de 
característiques molt diverses, com es pot comprovar en algunes 
pel·lícules ja citades com Bambú, Pequeñeces o Locura de amor. 
Posteriorment va marxar a Amèrica, on arribà a aconseguir 
certa repercussió a Hollywood com a incipient estrella 
hispana. Amb 28 anys fou convençuda per Juan de Orduña per 
embarcar-se en un projecte que buscava seguir l’èxit d’alguns 
reeixits films ambientats en la Belle Époque, on s’unia la música 
a l’esplendor de les tècniques del color que s’estaven imposant 
a partir d’aquell moment. Els referents eren pel·lícules com 
Lola Montès (Max Ophüls, 1955), French Cancan (Jean Renoir, 
1954) o Moulin Rouge (John Huston, 1952). L’operador José F. 
Aguayo va utilitzar un lluminós cromatisme en Eastmancolor 
per explotar tant la fotogènia de Sara Montiel com la recreació 
idealitzada de l’època amb particular brillantor.

L’element central del film era el cos de l’estrella, que deixava de 
ser un mer vehicle del personatge per convertir-se en el vector 
icònic que concitava la mirada dels espectadors. I aquesta 
condensació icònica es donava fonamentalment en els números 
musicals. En aquest sentit, les actuacions de Sara Montiel en el 
film estableixen un trajecte fins a cert punt autònom del relat i, 
més que buscar una dependència de la peripècia del personatge, 
es modulen com un recorregut creixent en intensitat en el 
camp estrictament imaginari. Els vestits, el maquillatge i la 
complexitat del tractament del cos en l’àmbit escènic es van 
sofisticant, des dels marcs vodevilescos del principi (Figura 
9) fins a les sales teatrals o ambients luxosos de la part central 
del film (Figura 10). Aquest moviment, a més, va encobrint 
la dimensió eròtica i provocativa del cos de la cantant cap a 
una elaboració cada vegada més hipertrofiada d’estereotips que 
arriben al seu punt àlgid en la interpretació de «La Madelon» 
a París. La versatilitat del cuplé condueix, en la segona part 
de la pel·lícula (que desenvolupa la història amorosa amb el 
torero), a una recuperació de l’imaginari de l’espanyolada i de 
les cançons de to més aflamencat i, paradoxalment, a una certa 

deserotització de l’estrella per convertir-la en soferta heroïna 
melodramàtica. Potser el punt culminant d’aquesta iconicitat 
sigui la interpretació d’«El relicario». De dol després de la mort 
del torero, abillada amb peineta i mantilla, la iconografia de la 
cantant María Luján comença a tenyir-se del negre destí que 
plana sobre ella (Figura 11).

A més un altre element va resultar decisiu en aquest procés i té a 
veure amb un element corporal no tractat fins ara: la veu. Segons 
conta en les seves memòries Sara Montiel, en principi anava a 
ser doblada en les cançons, però la cantant escollida per fer-ho 
es va negar a treballar si no cobrava per avançat i finalment 
Juan de Orduña es va veure forçat a acceptar que fos la pròpia 
Sara Montiel qui les interpretés. La pel·lícula es va convertir així 
en un rotund èxit que no es va esgotar a les sales de cinema, 
sinó que es va estendre també als enregistraments discogràfics 
de les seves cançons (MONTIEL i VÍLLORA, 2000: 243-251). 
Evidentment, el públic no es trobava davant d’una gran cantant 
convencional. No obstant, la calidesa, l’erotisme i la forma 
suggeridora de modular la veu són essencials per entendre l’èxit 
de la pel·lícula. També el rol com a estrella a través de diferents 
àmbits de la indústria de l’entreteniment que assumiria Sara 
Montiel a partir de llavors. Essent la pel·lícula espanyola més 
vista a la dècada dels cinquanta, el fenomen d’El último cuplé 
va permetre un revival del gènere musical fins a principis dels 
seixanta que es va plasmar en una sèrie de pel·lícules amb clares 
correspondències narratives i iconogràfiques, gairebé totes 
elles bolcades a una visió idealitzada i nostàlgica del passat en 
què les cançons del cuplé, la revista i la sarsuela ocupaven un 
lloc central. Entre elles caldria destacar títols com La violetera 
(Luis César Amadori, 1958), de nou protagonitzada per Sara 
Montiel, o Charlestón (Tulio Demicheli, 1959), amb l’actriu 
mexicana Silvia Pinal.

TIPOLOGÍAS DEL ESTRELLATO DURANTE EL FRANQUISMO: ALGUNAS FÓRMULAS DOMINANTES

Foto 8. Alba de América (Juan de Orduña, 1951)
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Com podem observar, els tres models teòrics proposats 
troben les seves manifestacions més ajustades en períodes 
històrics diferents, encara que poden coexistir i solapar-se. 
En qualsevol cas, la construcció d’estrelles cinematogràfiques 
durant el franquisme va compartir les tendències del cinema 
internacional, traduint-les a les característiques específiques de 
la indústria i de la societat espanyoles. Com molts altres camps 
del nostre cinema, és un terreny que encara ha de ser explorat 
pels historiadors futurs.

Foto 10. El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)

Foto 11. El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)

Foto 9. El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)
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KEYWORDS

El lloc privilegiat que l’actor ha tingut històricament en la 
transmissió de la cultura popular a Itàlia, gresol de la commedia 
dell’arte i dels mètodes escènics que conduirien al teatre modern 
a Europa, permet una tradició figurativa rica en models i de fort 
impacte cultural. El cinema perpetua aquesta circumstància, i 
alguns dels moments essencials de la història del film italià es 
deuen a la capacitat expressiva dels actors i de les actrius, des 
del primitiu cinema de dives dels anys deu fins a l’impacte de les 
estrelles italianes transnacionals dels anys cinquanta i seixanta.

Aquestes raons essencials fan d’Itàlia un context especialment 
interessant per a una observació dels star studies, ja que 
l’impacte de les seves estrelles sembla motivar el debat sobre 
l’actor abans que l’esplendor del cinema clàssic americà propiciï 
el desenvolupament d’una metodologia sòlida. Prenent com a 
guia l’interès cap a determinats models figuratius, aquest article 
pretén elaborar una cartografia essencial dels estudis divístics 
a Itàlia, des dels seus orígens, passant per les seves primeres 
manifestacions sòlides en els anys cinquanta i arribant fins a 
l’actualitat, tenint en compte les seves perspectives essencials, 
els seus models més freqüents i els discursos que plantegen les 
perspectives actuals.

Star studies, divismo, actor, intèrpret, estrella, estrellat, cinema 
italià, estudis culturals. 

Star studies, divismo, actor, performer, star, stardom, Italian 
cinema, cultural studies. 

The privileged position that the actor has historically taken in 
the transmission of popular culture in Italy, a melting point of 
commedia dell’arte and of the scenic methods that flourished 
in Europe’s modern theatre, allows a figurative tradition that 
is rich in models and deep in culture. Cinema perpetuates this 
circumstance and owes some of the most essential moments of 
the history of Italian film to the expressive capacity of the actors 
and actresses, from the primitive diva cinema of the 1910s to 
the impact of Italian transnational stars in the 1950s and 1960s. 
 
Because of these essential reasons, Italy is a particularly 
interesting context for an approach to star studies, as the 
impact of its stars seems to motivate a debate on the actor 
before the splendour of American classical cinema fostered the 
development of a solid methodology. Guided by an interest on 
certain figurative models, this article attempts to elaborate an 
essential cartography to Italian star studies, from its origins, its 
first solid expressions in the 1950s, until today, and considering 
its essential perspectives, its more frequent models and the 
discourses that the current perspectives suggest. 

Perspectives, models and figures of the study of Italian divismo
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PERSPECTIVES, MODELS Y FIGURES DE L’ESTUDI DEL DIVISMO A ITALIA

Tot i que star system és un neologisme d’origen hollywoodenc, 
el cinema d’estrelles com a fenomen artístic i estètic i com a 
espectacle d’atracció té una de les seves primeres manifestacions 
històriques a Itàlia. De fet, la italiana és una de les més precoces 
indústries europees fundades al voltant de l’expansió del 
cinematògraf dels Lumière, que creix durant els primers anys 
del segle XX al voltant de la presència d’actrius influents. 
L’anomenat “cinema de dives”, de poderosa transcendència 
cultural durant el breu període que aniria de la invenció del 
cinema a l’esclat de la Primera Guerra Mundial, era un cinema 
en què diverses intèrprets protagonistes de fama popular 
esculpien figures histriòniques i afectades, pròpies de l’estètica 
del fin de siècle, que acabarien influint significativament 
en l’arquetip intercultural de la vampiressa o femme fatale, 
finalment consagrat per Theda Bara com una de les primeres 
ambaixadores de l’star sytem nord-americà1. En el seu estudi 
sobre les dives del cinema dels orígens, Diva: Defiance and 
Passion in Early Italian Cinema (2008), Angela Dalle Vacche 
explica com els espectadors acudien al cinema per consumir 
arguments sobre les passions i l’amor, però també per gaudir de 
l’experiència espectatorial pròpiament dita, que en aquest cas es 
basava en la fascinació exercida per la gestualitat i el moviment 
físic d’actrius com Francesca Bertini, Pina Menichelli o Lyda 
Borelli a la pantalla. Gràcies a les còpies que s’han conservat 
d’aquests primers films, avui podem deduir com aquestes 
figures van aconseguir exercir sobre el cel·luloide el tipus de 
fascinació que van tenir en la cultura finisecular europea 
les últimes grans dives teatrals com Eleonora Duse o Sarah 
Bernhardt, i fins i tot allò que va portar els autors de la literatura 
decadentista a escriure entorn del misteri que generava des dels 
escenaris teatrals el cos artificial de les actrius, immerses en la 
plasticitat de la seva paradoxa. Dalle Vacche explica fins a quin 
punt l’impacte d’aquestes presències va arribar a determinar la 
morfologia de paraules recentment encunyades per a un nou 
invent. Mentre als Estats Units el públic batejava les naixents 
pel·lícules movies, pel constant parpelleig que produïa la 
tecnologia encara precària de la imatge en moviment, a Itàlia 
el públic de les primeres projeccions encunyava la declinació 
femenina de les pel·lícules en le film (les films), perquè allò 
que representaven les pel·lícules eren cossos de dona operats 
per actrius cèlebres. Així, el cinema italià dels orígens hauria 
aconseguit combinar dues experiències determinants per al 
posterior assentament del fílmic en la cultura popular moderna: 
el plaer visual i el miracle d’aturar el temps o d’eternitzar 

l’instant del cos en moviment. En altres paraules, hauria 
vinculat la tecnologia fílmica a la capacitat d’immortalitzar 
en una funció permanent i no efímera la fotogènia de l’actor, 
fins llavors relegat al pla general estàtic del teatre i al temps de 
l’espectacle viu.

Que la italiana sigui una de les primeres indústries del cinema 
dels orígens arrelada entorn del gest de l’actor té molt a veure 
amb la importància del performer com a element transmissor 
de la cultura popular. En una nació fortament marcada per 
la diversitat lingüística i per la segmentació territorial (la 
unificació política d’Itàlia és certament tardana), tot el que 
ocorre al voltant de l’escena viva resulta de gran importància 
fins ben entrat el segle XX. Així, la mateixa cultura que hauria 
generat la llavor de l’espectacle teatral modern per via de l’antiga 
i riquíssima tradició de la commedia dell’arte és la que entra en 
la seva modernitat cultural emportant-se al segle del cinema 
el valor essencial de la màscara de l’intèrpret com a mediador 
entre història i cultura, entre pantalla i societat. Com a vehicle 
precís de les maneres de ser i de sentir d’una societat fortament 
arrelada en la transmissió ritual i oral de la cultura i de la paraula, 
l’actor de cinema italià participarà de models més o menys 
industrials sense perdre del tot una essència pròpia arrelada en 
la importància de l’humà, en la supremacia identitària del gest 
físic i en l’eloqüència de la seva performativitat.

1. Si bé cal incloure en aquesta tradició configurativa de la fatale figures 
rellevants del cinema europeu com Asta Nielsen, la transcendència del 
cinema de dives italià com a model cultural no sembla tenir un parangó 
dins de l’època.

Fotografia d’escena d’Eleonora Duse
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Potser per aquesta importància vehicular de l’actor en la cultura 
prèvia a l’audiovisual, el terme que substitueix l’anglosaxó 
stardom a Itàlia és divismo, paraula que ens presenta el performer 
com un fenomen cultural anterior al naixement de l’estrella i de 
la seva semiòtica moderna. L’estudi de l’art de l’actor a Itàlia, que 
es podria remuntar als canovacci i als manuals d’autodirecció 
dels còmics dell’arte, persisteix en la crítica cultural i en la 
glossa enciclopèdica durant els segles XIX i XX2, i coneix una 
important diversificació durant l’expansió internacional de la 
cultura cinematogràfica, cap als anys cinquanta, moment a 

partir del qual potser podem parlar del divisme com a camp 
d’estudi pròpiament dit3. El terreny per a la permeabilitat als 
moderns star studies podria començar en aquest punt, en què 
la internacionalització del producte local i la diversificació dels 
mitjans i plataformes de consum impulsen la recepció i l’estudi 
de l’estrella cinematogràfica ja no com a fenomen local, sinó 
com a signe cultural obert a l’intercanvi i a la permeabilitat dels 
models globals. La cruïlla dels cinquanta resulta especialment 
rica en matisos que convé aturar-se a identificar. En primer 
lloc, a la fi dels anys quaranta Itàlia estandarditza el model 
del neorealisme, que en la seva essència estètica suposa un 
llindar a la modernitat, especialment pel que fa al cinema 
com a productor de figures i de models humans. La cultura 
del gest vero, del rostre no professional i de l’escenari natural 
provoquen una insòlita deslocalització de l’estrella clàssica, una 
pèrdua dels seus gestos i màscares de confort que no només 
influirà en els models de producció i de consum, sinó també 
en els d’interpretació i direcció d’actors. Quant als primers, 
existirien interessants connexions entre models figuratius 
vernacles i arquetips d’escala global. Serveixi aquí com a 
exemple la influència del personatge femení heroic, de la mare 
de postguerra d’Anna Magnani a la generació maggiorate, en 
un arquetip com la unruly woman (REICH, 2004), directament 
connectat amb els intercanvis que els rols de gènere sofreixen 
en la cultura europea de la segona postguerra mundial 
(SIEGLOHR, 2000). Quant als segons, i en un terreny més de 
l’estètic que del semiòtic, una important reforma figurativa 
sorgeix com a rèplica al gest lliure dels realismes europeus. El 
gest erràtic, ja sigui espontani o impregnat d’artifici, d’aparença 
natural en la seva mecanicitat, influirà en tot el cinema de la 
modernitat establint diàlegs fructífers i perdurables dins del 
que seria una moderna genealogia de la interpretació. I aquesta 
no només creuarà Europa per via del cinema de Rossellini, de 
Renoir i de tots els seus deixebles, també arribarà a Hollywood 
i a les ànsies dels estudis nord-americans per posseir un model 
de modernització de l’estrella clàssica com és l’Actors Studio, 
d’arrels declaradament europees4.

La cruïlla cultural dels cinquanta a Itàlia pot sintetitzar-se 
en aquest encreuament orgànic entre el concret i el global, 

2. Un exemple d’aquesta tradició és la cèlebre Enciclopedia dello 
Spettacolo de Silvio D’Amico, projecte editorial publicat entre els anys 
1954 i 1965, que cobria diversos camps de l’espectacle a Itàlia i incloïa 
en les entrades dedicades als actors trets notables del seu estil o de 
la seva presència escènica. Cal esmentar que Silvio D’Amico és una 
figura referencial en la formació i estudi de l’actor a Itàlia. En els anys 
20 va fundar la Regia Scuola di Recitazione Eleonora Duse, a la qual 
es deu en certa manera la modernització de l’actor italià. Actualment 
la institució és coneguda amb el nom Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico i segueix sent un referent a Itàlia per les 

nombroses generacions d’actors de cinema i teatre italians que s’han 
format en el seu si.

3. Com hem dit, el terme italià divismo, que engloba l’estudi de l’actor i de 
l’estrella, pot considerar-se un anàleg de l’anglosaxó star studies. En aquest 
sentit, l’ús d’ambdues paraules en aquest article es referirà al mateix camp 
d’estudi, i a la vegada cadascun farà referència al marc cultural del que 
procedeix. En general, cal entendre el divismo com un fenomen d’estudi 
pròpiament italià, mentre que els star studies defineixen el camp des de la 
seva perspectiva acadèmica i internacional.

Sarah Bernhardt caracteritzada de Pierrot, 
fotografiada per Nadar
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entre un moviment cultural profundament vernacle com el 
neorealisme, emancipat del cànon hollywoodenc, i un altre 
d’interès internacional com és la modernitat, que germina en 
diverses línies d’interès apuntades per Cristina Jandelli a Breve 
storia del divismo cinematografico (2007), manual fonamental 
en aquest camp d’estudi. Al fil d’aquest discurs, Jandelli observa 
com el trencament de barreres del relat clàssic que afermen el 
neorealisme i la seva ona expansiva genera rizomes insòlits, 
des del cinema d’Ingrid Bergman i Roberto Rossellini, basat en 
la deslocalització extrema de l’estrella, fins al posterior interès 
de la indústria americana per produir cossos escènics únics, 
allunyats del model serial clàssic i capaços d’encarnar el genuí i 
el memorable, de James Dean a Montgomery Clift, tot sembrant 
en la ment de l’espectador el desig de fascinació pel futur actor 
del cinema independent. Existiria, doncs, una harmonia entre 
tots dos moviments, entre el gest accidental del neorealisme i 
el gest rebel dels nous cossos de Hollywood, que des del punt 
de vista divístic sembla traspassar els límits del cànon clàssic 
afermant-se en el cos dels actors, així com en una intuïtiva 
necessitat per part de la indústria per fer que l’espectador en 
preservi una memòria concreta.

Com a estudis atents al procés de recepció del text fílmic, els 
estudis divístics o star studies prenen com a puntal el diàleg 
de l’espectador amb la capacitat mediadora de l’actor entre 
pantalla i societat5. Els cinquanta tornen a ser un terreny de 
possibilitats en aquest sentit. Mentre la glossa de la naturalesa 
estel·lar s’afermaria de la mà d’estudiosos com Edgar Morin 
(Les Stars, 1957) o Alexander Walker (Stardom: The Hollywood 
Phenomenon, 1970), les obres dels quals sembren la intuïció 
que més tard conclourà Richard Dyer (les múltiples lectures de 
la naturalesa estel·lar com a text, com a signe i com a símbol), 
alguns estudis culturals italians d’aquests anys s’acosten al 
cinema per desxifrar el canvi social. En un document d’època 
sobre l’emancipació sexual de la dona com L’italiana in Italia 
(1956), la periodista cultural Anna Garofalo escriu sobre el 
paper decisiu de les dives com a models de comportament, 
anticipant en certa manera un dels focus d’interès de la teoria 
fílmica feminista dels 70, i la seva cohesió amb algunes de les 
línies comunes compartides pels star studies i els gender studies.

A partir d’aquest moviment entre el global i el local, i del 
vincle entre actor i societat, el diàleg entre el cinema i l’anàlisi 

cultural a Itàlia demostra, durant les primeres cinc dècades 
del XX, l’emergència d’un triple vessant teòric que es manté 
fins a l’actualitat com a autèntic llegat destinat a confluir en 
els moderns star studies o estudis sobre el divisme: el model 
monogràfic o historiogràfic, ja sigui de figures concretes o de 
models figuratius, els estudis culturals i els estudis feministes 
i de gènere.

Model monogràfic i genealògic

Als anys vuitanta, Guido Aristarco va escriure Il mito dell’attore. 
Come l’industria della star produce il sex symbol (1983), un 
assaig contemporani a la conformació dels star studies com 
a camp d’estudi pròpiament dit, que conclou algunes de les 
tendències revisades en el model teòric historiogràfic sobre 
divisme a Itàlia. Al fil d’una mena d’estudi comparat entre l’star 
system hollywoodenc i un hipotètic star system mediterrani, i 
dels possibles trets intercanviables entre les figures de tots dos 
sistemes, l’autor reflexiona sobre els processos d’estandardització 
de la presència única dels actors. És aquest un discurs canònic 
dins de la historiografia divística, que es fixa en els processos 
industrials sense deixar de considerar els meandres espontanis 
que facilita el carisma individual del performer. Aquesta 
dicotomia entre l’únic i el genèric, que exemplifica de 

4. Com explica Robert H. Hethmon a El método del Actors Studio: 
conversaciones con Lee Strasberg (1972), al costat de les teories de 
Stanislavski els fundadors consideraven crucials figures del teatre 
europeu (concretament italià) com Eleonora Duse.

5. Potser un dels eixos menys apreciats per certa tradició dels film 
studies europeus, que hauria prioritzat l’estudi de la posada en escena 
i el diàleg entre cineastes. Serveixi com a exemple el cànon establert 
per l’escola francesa dels cinquanta, on la sinergia entre anàlisi, 
crítica i realització cinematogràfica determina la línia teòrica dels 
autors de Cahiers du cinéma.

Totò per Guy Bourdin, 1955
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manera clara la tensió existent entre figura i sistema, entre la 
genuïna unicitat de l’actor i la seva permeabilitat a l’arquetip 
o a la serialització de la seva presència, podria confluir en el 
terme francès de les genealogies (VALMARY et al., 2011). 
Utilitzades per alguns investigadors dels star studies francesos 
contemporanis, les genealogies permeten considerar la capacitat 
de determinats actors carismàtics, vàlids i recognoscibles 
per se, de confluir en grups semàntics o familiars capaços 
d’aglutinar significats més generals un cop superada la frontera 
de la seva individualitat. En altres paraules, l’estudi d’actors 
per genealogies permetria apreciar la seva particularitat però 
també la seva connexió amb el signe cultural o el significat 
global que facilitaria la comprensió de la seva actualitat amb el 
pas dels anys o després de la desaparició del seu públic coetani, 
afermant així la característica que diferencia l’actor de teatre del 
de cinema, l’atemporalitat, la persistència o, en termes més afins 
a la seva aura original, l’eternitat.

L’estudi monogràfic a Itàlia, que té diverses aplicacions i en 
l’actualitat ocupa, com veurem, la feina d’alguns grups de 
recerca acadèmics, ha tendit a aprofundir en aquesta cohesió 

entre únic i universal, o entre ordinari i extraordinari (DYER, 
2001), des de la unió indolora i complementària que ofereixen 
les genealogies franceses. És aquesta versatilitat d’encarnar 
l’únic i l’universal el que alguns estudiosos consideren el 
veritable baluard de la identitat de l’actor, passi final cap a la 
seva universalitat o a la seva condició de clàssic. El 2014, el 
Centro Ricerche su Attore e Divismo (CRAD) de la Università 
di Torino va organitzar un congrés exemplar sobre la figura 
de Marcello Mastroianni, les principals recerques del qual 
van confluir entorn d’aquesta doble faceta del divo italià: la 
unicitat irrepetible de la seva presència i la capacitat d’encarnar 
l’ambigüitat d’una masculinitat moderna col·lectiva, a cavall 
entre la fortalesa de la màscara del seductor i la fragilitat del 
gest humà. Aquesta característica obriria la marca Mastroianni 
a connexions semàntiques diverses: la del latin lover des de 
Rodolfo Valentino, la del seductor malenconiós, dels males 
williamsians de Marlon Brando fins a d’altres fills de la tradició 
figurativa italiana com el coetani Gian Maria Volonté6 o figures 
posteriors com Sergio Castellitto. Un altre exemple analític 
monogràfic, encara que extern a l’acadèmia, pot localitzar-se 
en la revisió d’una figura com Anna Magnani en les múltiples 
publicacions que van seguir al centenari de l’actriu, el 2008, 
de les quals es poden extreure conclusions similars. La glossa 
de l’estil carismàtic i propi d’una icona de l’estil lliure com 
Magnani dificultaria, a priori, la seva adhesió a qualsevol 
tradició o model en sèrie, i no obstant existeix tota una tradició 
de la figuració femenina occidental amb la qual el seu model 
permetria connexions analitzables des de diversos punts de 
vista, des de la Trümmerfrau alemanya7, passant per la tradició 
de la maggiorata i de la unruly woman, fins a tendències 
figuratives d’autor com les de l’espanyol Pedro Almodóvar, les 
ressonàncies estètiques i poètiques del qual van generar anys 
enrere un insòlit premi a una interpretació col·lectiva en el 
Festival de Cannes8. Cal apuntar aquí la transcendència que, en 
la meva opinió, ofereix el concepte de genealogia sobre d’altres 
idees com la influència o la reminiscència. Si bé totes apel·len a 
la condició del cinema com a generador de records compartits, 

6. La figura de Volonté va ser, en els noranta, objecte d’un estudi 
monogràfic digne d’esment a càrrec de Fabrizio Deriu: Gian Maria 
Volonté. Il lavoro dell’attore (1997).

7. La Trümmerfrau o dona de les ruïnes és un arquetip històric basat 
en les dones anònimes dedicades a recollir les ruïnes resultants dels 
bombardejos de la Segona Guerra Mundial. Exemplifiquen la figura de 
la dona activa en temps de guerra, comuna a l’Europa d’aquesta època. 
La seva imatge ha tingut un cert impacte en la cultura popular per via 
de l’arxiu documental.

8. Ens referim al premi a la millor interpretació femenina a totes les 
intèrprets del film Volver (2006): Carmen Maura, Chus Lampreave, 
Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lola Dueñas i Yohana Cobo. És 

interessant notar aquí les múltiples ressonàncies que el film manté amb 
la tradició genealògica italiana de què parlem. El personatge central 
de Raimunda hauria estat comparat amb el referent de Sophia Loren 
a Dos mujeres de Vittorio De Sica (La ciociara, 1960), un personatge 
inicialment assignat a Anna Magnani, que d’altra banda apareix 
referenciada per Almodóvar al final de la pel·lícula, en diàleg amb el 
personatge de Carmen Maura, Irene, que contempla a la televisió una 
escena de Bellísima de Luchino Visconti (Bellissima, 1951). L’elecció 
d’aquest títol tampoc sembla casual, perquè al seu torn va suposar 
la internacionalització de Magnani, i l’assimilació del seu estil de 
caracterització (el cabell despentinat, la roba interior negra i l’absència 
de maquillatge embellidor) a la icona de bellesa femenina llatina de la 
seva època, posteriorment importada per marques de moda com Dolce 
& Gabbana, assimilada a figures contemporànies com Monica Bellucci 

Ingrid Bergman en el set de Stromboli, 1949
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de memòria col·lectiva, mentre les segones apel·len a la capa 
més superficial d’aquest fenomen, a la lliure circulació de gestos 
i records sensorials entre cineastes, la primera aprofundeix en 
la seva arrel, assentant-se en la capacitat del cinema no només 
de crear records, sinó de retroalimentar-se’n, afermant-se en 
el procés de recepció del text fílmic i apuntant potser cap a 
l’espectador, veritable transmissor de la memòria del cinema, 
com a gran figura oblidada de l’estudi fílmic tradicional. El 
1974 Italo Calvino condensaria aquesta idea en el seu text 
«Autobiografia di uno spettatore», tot elevant la memòria de 
l’espectador a la importància de testimoni i documentalista 
d’un procés d’intercanvi entre realitat i ficció, societat i pantalla, 
del qual sempre ha estat part protagonista i potser contraplà 
legítim de tot gest humà imprès en la imatge cinematogràfica.

Estudis culturals i perspectiva feminista

Aquesta hipòtesi sobre l’arrelament de la lectura sociològica de 
l’actor en els estudis italians ens condueix de manera orgànica a 
l’encreuament entre l’estudi historiogràfic i els estudis culturals 
que han tendit a analitzar l’impacte de les estrelles i els actors 
aïllant-los del marc de contenció de les obres que acullen les 
seves interpretacions, ja sigui aquest el del text fílmic o el de la 
filmografia d’un director. A fi d’apreciar l’autonomia –o fins i 
tot l’autoria– del performer des de la seva condició de subjecte, 
aquests estudis prenen com a referència la relació de l’obra de 
l’actor amb la seva època o el seu context cultural, despullant-
lo de l’aura tradicional d’instrument al servei de la posada 
en escena o en mans del director. Un exemple d’aquesta línia 
serien els estudis de recuperació d’obres d’actrius pioneres 
del cinema, per autores com la ja esmentada Angela Dalle 
Vacche, o les publicacions derivades del congrés «Non solo 
dive. Pioniere del cinema italiano», celebrat en el si de la 
Università di Bologna el 2007 i coordinat per la investigadora 
Monica Dall’Asta. Partint de l’estudi de figures femenines 
pioneres en diàleg amb el marc cultural de la seva època i amb 
les estructures jeràrquiques i de poder que li foren pròpies, 
aquestes autores i investigadores segueixen la línia teòrica 
dels estudis crítics per defensar la capacitat transformadora 
d’actrius com Francesca Bertini en el marc cultural dels anys 

i freqüentment referenciada al cinema de Pedro Almodóvar.Dolce & 
Gabbana, asimilado a figuras contemporáneas como Monica Bellucci y 
frecuentemente referenciado en el cine de Pedro Almodóvar.

9. Cal destacar que aquestes obres de vegades conceben la figura de 
l’actriu també com a cineasta. La laxitud de les estructures industrials 
i el lloc privilegiat de la intèrpret en la cultura popular de principis de 

segle hauria facilitat en moltes ocasions que figures com l’esmentada 
Francesca Bertini assumissin la direcció i gestió de les seves pròpies 
carreres, fundant un model de producció de curta vida, destinat a 
desaparèixer amb la implantació dels circuits industrials i de l’star 
system nord-americans. destinado a desaparecer con la implantación de 
los circuitos industriales y del star system norteamericanos.

Anna Magnani en una prova de vestuari de 
Mamma Roma, 1962

Marlon Brando i Marilyn Monroe en una promoció de l’estrena 
del film The Rose Tattoo, 1954
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deu, de crucial importància en l’assentament de les primeres 
indústries. Així, el cas italià oferiria amb aquests exemples una 
aproximació a l’estrella des d’un model teòric que privilegia 
l’estudi del subjecte creador en el marc cultural, i per tant més 
freqüent en l’estudi de dones cineastes9. En aquest sentit, i 
a l’hora de demarcar els límits de la teoria de camp que aquí 
ens interessa, cal destacar que l’expansió dels estudis culturals 
ha enriquit la visibilitat de figures el coneixement de les quals 
ens ha arribat tradicionalment esbiaixat per la interpretació 
biogràfica o per la manipulació de la narrativa cross-media. La 
proliferació d’aquest model, molt especialment en les últimes 
dècades, ha contrarestat el fet que, fins no fa gaire, un gran 
percentatge de la producció textual sobre les estrelles i la seva 
naturalesa provingués gairebé exclusivament de l’hagiografia 
memorística (rarament produïda per l’estrella mateixa), de la 
narrativa biogràfica o de les plataformes de consum i mitjans 
publicitaris paral·lels a la indústria del cinema, en els quals la 
visibilitat de la figura solia limitar-se a la reproducció més o 
menys manipulada dels seus atributs estel·lars més rendibles.

La fractura entre un model d’anàlisi més tradicional majorment 
copat per la crítica fílmica, generalment esbiaixat per la visió de 
l’actor com a instrument en mans del cineasta o com a part de 
la cadena industrial, i un altre d’esperit més analític, expandit a 
l’estudi del marc cultural de producció, podria trobar un punt 
d’inflexió en els anys setanta, en què la confluència de la teoria 
crítica i dels moviments socials d’emancipació dóna lloc a noves 
teories de camp com la teoria fílmica feminista. Si bé aquesta 
es forja al món anglosaxó i no penetra de manera immediata 
a Itàlia, alguns estudis d’aquesta època ja semblen esperar la 
seva arribada. A la fi dels setanta i principis dels vuitanta, es 
multipliquen les obres que reclamen la revisió de la producció 
cultural relacionada amb la participació de les dones al cinema 
(BELLUMORI, 1972; CARRANO, 1977; MANGIACAPRE, 
1980), així com la recuperació de determinades figures de 
les quals es pretén redimensionar la permanència del llegat i 
potser la preservació del significat polític (PISTAGNESI, 1988; 
ACHILLI, 1984)10. Són dècades favorables a tot el que tingui 
a veure amb la demarcació del subjecte en el context cultural, 
especialment si aquest ha estat percebut tradicionalment com 
a minoritari dins d’un marc jeràrquic global, i això també 
concerneix en certa manera els actors i les estrelles com a peces 
del text fílmic subestimades pels cànons teòrics i crítics. Aquests 
anys, en què els grans pensadors postestructuralistes reformen 
els models acadèmics, són els mateixos en què Serge Daney 

reivindica el paper de l’actor, amb una frase il·luminadora 
i ja cèlebre sobre l’essència de l’intèrpret en el diàleg entre 
cineastes11; Richard Dyer publica Heavenly Bodies: Stars and 
Society (1986/2004), l’obra de l’autor potser més assagística i 
també la més atenta a delimitar els trets de la subjectivitat de 
l’actor, i Laura Mulvey, Claire Johnston i Mary Ann Doane, entre 
d’altres, construeixen els pilars de la feminist film theory, que 
serà decisiva per a l’estudi de les actrius de cinema i penetrarà 
finalment a Itàlia per via dels estudis acadèmics més actuals.

Situació actual: models i grups

L’àmbit universitari acull el que podríem considerar la 
modernització dels models històrics vistos anteriorment, per 
via de la consolidació dels gender studies, els cultural studies i 
la feminist film theory com a teories de camp en els postgraus 
d’estudis fílmics italians. En són exemples la diversitat de 
models teòrics i metodològics des dels quals autors, figures 
acadèmiques i grups de recerca contemporanis aborden l’estudi 
del performer en els projectes i publicacions més recents sobre 
el tema. Hi destaquen el model semiòtic d’una obra com Attore/
Divo (2011), en la qual Francesco Pitassio aborda l’estructura de 
l’actor com a signe i símbol cultural o, en altres paraules, com a 
intèrpret i artífex del propi stardom. El model semiòtic és, potser, 
el que més aprofundeix en un conflicte comú davant l’anàlisi 
de l’actor com és la seva naturalesa múltiple i, per tant, la seva 
condició d’imatge inestable. La prova de la tensió que genera el 
fet que actor i obra siguin un mateix, esferes concèntriques a la 
certesa de l’aparença física, podria ser la causa de la coneguda 
confusió a l’hora d’intentar comprendre l’obra d’un actor des 
de les coincidències i contradiccions entre vida i obra, autoria i 
màscara. Els estudis contemporanis com el de Pitassio apunten 
en la direcció contrària a, per exemple, el model hagiogràfic 
tradicional. No es tracta tant d’intentar controlar les impureses 
o contradiccions entre màscara i performer com d’assumir la 
seva cohesió en la fenomenologia d’estudi. Es tracta, si es vol, 
d’una solució epistemològica a la molesta paradoxa de l’actor de 
què ja va parlar Denis Diderot al segle XVIII i que pot generar 
enrevessades confusions en intentar abordar el performer com 
a figura monolítica, tal com estaríem educats a abordar, per 
defecte, l’entitat de l’autor.

Al costat del model semiòtic, destacaria la metodologia de 
Veronica Pravadelli, figura rellevant en la cruïlla de film 

10. En el camp internacional destaca Offscreen: Women and Film in Italy 
(1988), editat per les italianes Giuliana Bruno i Maria Nadotti.

11. «Els actors són l’essencial del diàleg entre els cineastes. El cos de 
l’actor travessa el cinema fins a constituir la seva veritable història. Una 

història que no ha estat mai explicada perquè és sempre íntima, eròtica, 
feta de pietat i de rivalitat, de vampirisme i de respecte. Però a mesura 
que el cinema envelleix, és d’aquesta història de la qual els films donen 
testimoni.» (1983: 201) La traducció és meva.



43Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

studies i gender studies a Itàlia, les línies de recerca de la qual 
podrien convergir en la seva obra recent Le donne del cinema: 
Dive, registe, spettatrici (2015). En ella, Pravadelli revisa el 
model historiogràfic de la representació femenina al cinema 
aplicant les confluències entre anàlisis fílmica, teoria fílmica 
feminista i gender studies, donant una importància equitativa 
als diversos llocs que les dones han ocupat en l’operativa del 
text fílmic. Potser el més interessant de la seva proposta sigui 
aquesta innovadora perspectiva transversal que, com el seu 
títol indica, acull la postura activa del subjecte femení en la 
realització (directores) i en la recepció (espectadores) però 
també en la performance (actrius). Aquestes posicions queden 
eficaçment igualades gràcies a la validesa d’un model teòric ric 
i conscient de la potencialitat del fenomen fílmic més enllà de 
la seva naturalesa textual, i que per tant és capaç d’abocar sobre 
l’estrella un focus d’atenció poc comú i summament enriquidor 
per a la seva comprensió com a eix fonamental en la producció 
fílmica i el seu impacte en la cultura popular.

Quant a grups de recerca destaca l’activitat del ja esmentat 
CRAD (Centro Ricerche su Attore e Divismo) de la Università 
di Torino. Presidit per Giulia Carluccio, el grup es defineix 
com un observatori permanent sobre els aspectes socials, 
històrics i industrials del fenomen divístic. La característica 
del CRAD podria ser la confluència entre tradició cultural i 
nous models teòrics que manifesta la seva activitat col·lectiva, 
basada fonamentalment en projectes de recerca, seminaris 
i congressos que mantenen l’esperit de funcionar com a punt 
de trobada entre estudiosos del camp. En són exemples el ja 
esmentat congrés internacional «Marcello Mastroianni. Stile 
italiano, icona internazionale» (2014), així com les trobades 
celebrades entorn d’icones com Marilyn Monroe («Miti d’oggi. 

L’immagine di Marilyn», 2012) o Rodolfo Valentino («Rodolfo 
Valentino. La seduzione del mito», 2009).

Un altre col·lectiu acadèmic que presenta línies d’interès 
relacionades amb el divisme és FAScina (Forum Annuale delle 
Studiose di Cinema e Audiovisivi), vinculat a la Università di 
Sassari. Dedicat a la confluència de cultura popular audiovisual i 
estudis de gènere i caracteritzat per la pluralitat d’aproximacions 
teòriques i per la transversalitat en l’estudi del feminisme en 
la cultura, prepara la seva propera edició entorn del treball i 
la representació de les actrius al cinema italià12. De la mateixa 
manera, el CAMPS (Centro Arti Musica e Spettacolo) de la 
Università della Calabria ha celebrat recentment el congrés 
internacional «Pensare l’attore. Tra la scena e lo schermo», 
dedicat a la confluència de línies teòriques i metodològiques 
entorn de l’estudi del divisme a Itàlia. El programa d’aquesta 
celebració, d’altra banda, aglutina moltes de les figures que 
actualment investiguen sobre el camp a Itàlia, ja sigui des dels 
estudis sobre cinema o sobre teatre, i des de la seva pertinença 
a col·lectius, institucions o de manera autònoma.

A mode de tancament de recorregut, i davant dels diversos 
models –monogràfic, transversal o semiòtic– i perspectives 
observats –en relació a un discurs historiogràfic (ja sigui local 
o global), als estudis culturals o als estudis de gènere–, voldria 
destacar la importància d’aquest estadi actual de l’estudi del 
divisme a Itàlia, que com hem vist aglutina a la perfecció una 
tradició cultural i històrica d’arrels profundes amb els models 
teòrics contemporanis i vigents en les esferes acadèmiques, i la 
rellevància del qual radica, en la meva opinió, en la seva diversitat 
i en la seva capacitat transmissora. El fet que aquests estudis, 
més enllà de les publicacions i del seu poder de socialització, 

12. La trobada «Vaghe Stelle. Attrici del/nel cinema italiano» està 
prevista que se celebri a Sassari entre el 5 i el 7 d’octubre de 2017.

Seqüència de la diva Pina Menichelli a Tigre Reale, 1916
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convergeixin en projectes de docència, recerca i en trobades 
internacionals, facilita una transmissió transversal del model 
dins de l’acadèmia sens dubte beneficiosa per a l’expansió del 
camp. També per a l’estudi pròpiament dit dels actors i de les 
estrelles, que troben en la figura de l’investigador un mediador 
entre les dues forces que tradicionalment havien posseït la seva 
aura: la indústria cinematogràfica i les seves plataformes, com 
a estructura de contenció del seu significat més enllà del text 
fílmic i del diàleg entre cineastes; i la memòria del públic, entitat 
conservadora del seu sentit, que, des de la fascinació informe 
i certa de la mitomania, potser trobava a faltar els discursos 
possibles que aquí hem intentat enumerar.

Marcello Mastroianni en una fotografia de camerino
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L’entrevista a la hispanista Eva Woods Peiró aborda els temes 
presents en el seu llibre White Gypsies: Race and Stardom in 
Spanish Musicals, que estudia algunes de les estrelles femenines 
més rellevants del cinema folklòric musical espanyol entre 
les dècades dels vint i els quaranta, des d’una perspectiva 
transversal que aborda temes d’estrellat, gènere i, sobretot, raça. 
Woods Peiró analitza folklòriques com Raquel Meller o Imperio 
Argentina, dones blanques que esdevingueren populars, 
contradictòriament, per la seva encarnació en pantalla de 
personatges femenins d’ètnia romaní. L’estudi d’aquestes 
“gitanes blanques” permet a Woods Peiró abordar qüestions 
escassament tractades en la historiografia del cinema espanyol: 
des de la representació fílmica de la raça i el gènere a la idea 
de l’estrellat com a narrativa d’ascens social. L’autora conclou 
que aquestes figures, al mateix temps que afavorien un discurs 
nacional d’assimilació racial no problemàtica, contenien en 
el seu interior un component transgressor per encarnar uns 
personatges mestissos en films extremadament populars.

Cine español, actriz, estrella, estrellato, folklórica, cine 
musical, género, raza, Imperio Argentina, Raquel Meller.

Spanish Cinema, actress, star, stardom, folklórica, musical film, 
gender, race, Imperio Argentina, Raquel Meller. 

This interview with Eva Woods Peiró, a scholar specializing in 
Hispanic Studies, mainly addresses the issues present in her 
book White Gypsies: Race and Stardom in Spanish Musicals. 
The book studies some of the most important female stars 
of Spanish ‘folkloric’ musical cinema from the 1920s to the 
1940s, using a transversal perspective that deals with themes 
of stardom, gender and, above all, race. Woods Peiró analyzes 
folklórica stars like Raquel Meller and Imperio Argentina, white 
female stars who gained huge popularity performing female 
Roma characters on screen. Studying these ‘white gypsies’ 
allows Woods Peiró to approach issues rarely addressed 
in the historiography of Spanish cinema: from the filmic 
representation of race and gender to the idea of stardom as 
a narrative of social ascent. The author concludes that these 
figures, while favoring a national discourse of non-problematic 
racial assimilation, also contained within them a transgressive 
component by the fact that they portrayed mestizo characters 
in extremely popular films. 

White Gypsies: An interview with Eva Woods Peiró
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L’interès d’Eva Woods Peiró, hispanista d’arrels valencianes 
establerta a Nova York, en les figures de folklòriques com 
Raquel Meller, Imperio Argentina o Concha Piquer se centra, 
sobretot, en la manera en què aquestes estrelles van canalitzar 
la identitat racial dels i les espectadores del cinema espanyol 
entre la dècada dels vint i els cinquanta.

En la seva extensa producció acadèmica1 predomina, doncs, 
l’estudi de figures tan populars com Juanita Reina, Carmen 
Sevilla o la ja esmentada Imperio Argentina, dones blanques 
que, no obstant, van aconseguir els seus majors èxits fent-se 
passar per “gitanes” a la pantalla o, en paraules de la pròpia 
autora, «performing in Gypsy face». L’anàlisi de la influència, 
l’actuació i els personatges interpretats per aquestes folklòriques 
–d’aquestes “gitanes blanques”– a les seves pel·lícules més 
representatives permet abordar qüestions poc habituals en 
l’estudi del cinema espanyol: des de l’estrellat com a narrativa 
d’ascens social fins a la manera com, a Espanya, les estrelles i 
el cinema popular ajudaren a conformar una identitat nacional 
moderna i a canalitzar les ansietats relacionades amb els 
conflictes racials.

La següent entrevista a Eva Woods Peiró gira, en gran part, al 
voltant del llibre que condensa la major part dels seus articles 
sobre aquests temes, White Gypsies: Race and Stardom in Spanish 
Musicals, publicat el 2012 per la University of Minnesota Press. 
Parlem amb ella sobre folklòriques, estrellat, raça, i també sobre 
l’ús de material extrafílmic, sobretot revistes de cinema, per 
conèixer a fons la cultura cinematogràfica de qualsevol període 
que s’investigui.

El primer que crida l’atenció del seu llibre, White Gypsies: 
Race and Stardom in Spanish Musicals, és l’enfocament 
racial, una cosa poc habitual en la producció acadèmica 
sobre la història del cinema espanyol. La seva anàlisi del 
subjecte racialitzat com a protagonista del cinema musical 
folklòric entre els anys vint i cinquanta comprèn no només 
personatges d’ètnia romaní sinó també de procedència 
afrocaribenya, com en el cas d’El negro que tenía el alma 
blanca (Benito Perojo, 1927). Quan i com va començar a 
interessar-li l’enfocament racial sobre la història del cinema 
espanyol?
 
Aquest és el nucli temàtic del llibre i, essencialment, la seva raó 
de ser. Quan vaig iniciar aquest projecte, a mitjan anys noranta, 
l’única cosa que es podia trobar de les pel·lícules de folklòriques 
andaluses eren breus resums de la trama, a excepció d’algunes 
referències en l’obra de Román Gubern o Agustín Sánchez 
Vidal. No existia res que expliqués, realment, la increïble 
popularitat de folklòriques com Imperio Argentina o Juanita 

Regna, dones blanques espanyoles que havien esdevingut 
estrelles interpretant personatges d’ètnia romaní o, el que és 
el mateix, fent-se passar per “gitanes” (“performing in Gypsy 
face”, com diem als EUA) en films tan reeixits com Morena 
clara (Florián Rey, 1936) o Canelita en rama (Eduardo García 
Maroto, 1943).

Fa uns anys que, juntament amb d’altres col·legues, duem 
a terme un projecte d’Història Oral del Cinema Español2 
dels anys quaranta i cinquanta. Quan, durant les entrevistes, 
vaig preguntar als participants del projecte –espectadors i 
espectadores del cinema d’aquesta època– sobre aquest tema 
particular, tampoc van poder donar cap explicació, i és molt 
possible que no entenguessin per què era important la pregunta. 
Per mi, era una contradicció que actrius blanques espanyoles 
es convertissin en autèntiques estrelles interpretant, justament, 
membres d’una ètnia tan injustament injuriada com la romaní; 
però també ho era que en aquests films s’abordés sense 
problemes el mestissatge, perquè molts d’ells finalitzaven amb 
la unió amorosa entre la “gitana” i un home blanc, habitualment 
de classe alta.

Una amiga i estudiant de postgrau em va animar a seguir 
treballant i arribar al fons d’aquest dilema, i   li he de donar les 
gràcies, perquè aquest projecte ha estat la base de la meva carrera 
acadèmica. Per la meva formació i les meves circumstàncies 
personals i professionals, investigar sobre la cultura espanyola 
a través del prisma de la política racial era inevitable, i fins i 
tot urgent. Com a estudiant de postgrau em vaig submergir en 
els escrits de Hall, Gilroy, Bhabha, Spivak, Davis, Fanon i les 
subsegüents elaboracions dels estudis culturals i postcolonials 
que qüestionaven la narrativa de la modernitat des d’una 
perspectiva blanca i angloeuropea. Al centre on dono classes, 
el Vassar College (Nova York), hem prioritzat la diversitat 
ètnico-racial: estic envoltada de col·legues i amics que són gent 
de color, i el meu fill té pares de races diferents. Una posició 
neutral sobre la qüestió de la raça era impossible, i tampoc era 
el que desitjava.

En un parell de presentacions del llibre, entre el públic hi havia 
persones d’ascendència romaní. En tots dos casos aquestes 
persones es van sentir profundament ofeses per l’ús de la 
paraula “gitano” o “gitana”. Quan la nostra feina gira al voltant 
de les representacions de raça hem de ser conscients que estem 
treballant sobre temes delicats, que han tingut efectes reals en 
persones reals. Les pel·lícules de què parlo al llibre giren, de 
forma directa o indirecta, al voltant de la figura del “gitano” o 
la “gitana”. Aquestes paraules han d’estar necessàriament entre 
cometes, ja que denoten la representació racialitzada de les 
persones d’origen romaní però, de cap manera, la seva realitat.

GITANES BLANQUES: ENTREVISTA A EVA WOODS PEIRÓ 
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Finalment, crec que en els darrers anys hi ha hagut un canvi 
important en l’anàlisi i la teorització de la raça i la racialització 
en diversos estudis importants sobre el cinema i la cultura 
(com els de Susan Martín Márquez, Jo Labanyi, Lou Charnon 
Deutsch, Isabel Santaolalla, Daniela Flesler, Isolina Ballesteros, 
Rosi Song, Yeon-Soo Kim, Núria Triana Toribio, Rosalía 
Cornejo-Parriego, Marina López Díaz, Mar Binimelis i moltes 
d’altres que caldria esmentar). Crec que ara hauríem de dirigir-
nos cap als textos produïts per “Altres”, és a dir, cap a les 
pel·lícules produïdes per persones d’origen romaní.

Cada capítol del llibre està dedicat a l’anàlisi exhaustiva d’un 
film en particular, així com de l’estrella que el protagonitza: 
des de Raquel Meller a La gitana blanca (Ricardo de Baños, 
1923) fins a Imperio Argentina a Carmen, la de Triana 
(Florián Rey, 1938). El dedicat a El negro que tenía el alma 
blanca funciona com una excel·lent transició entre el període 
mut i el sonor i és, a més, l’únic en què l’estrella femenina 
(Concha Piquer) és evidentment blanca mentre que és el 
personatge masculí (Peter Wald) el subjecte racialitzat. 
Podria parlar-nos de la selecció de films i de la decisió 
d’incloure el film de Perojo com a obra de transició?
 
El negro que tenía el alma blanca és, certament, i en molts 
sentits, un film de transició. Sembla ser la resposta espanyola 
a El cantante de jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927), 
aclamada com una pel·lícula pionera en relació a la introducció 
del so però també pel que fa a les qüestions racials. No 
obstant, també va ser, senzillament, un vehicle estel·lar per 
a Concha Piquer, l’estrella “espanyola” per antonomàsia, la 
participació de la qual en un film d’aire tan cosmopolita i 
pujat de to –amb un alt contingut eròtic per a l’època– fou ben 
inusual. La pel·lícula va aparèixer enmig de la bogeria que es 
va desfermar a la dècada dels vint a Espanya per la música, 
els sons i els artistes afroamericans i afrocaribenys. I també 
arriba immediatament després del conflicte espanyol al nord 
d’Àfrica. Al mateix temps, marca el començament de l’ascens 
de l’actriu-cantant, o performing star, com a figura fonamental 
de l’star system espanyol. Per descomptat que existien altres 
estrelles masculines, també actors-cantants –Antonio Moreno, 
Angelillo…–, però cap igualava la popularitat i influència 
de les estrelles femenines. Sempre he lamentat la naturalesa 
incompleta d’aquest llibre, però espero que d’altres estudiosos 
abordin el tema del biaix heteronormatiu implícit en el 
desenvolupament del sistema estel·lar, a qualsevol país. Amb 
això em refereixo no només a la qüestió de com col·loca la 
càrrega simbòlica sobre les estrelles femenines i, per extensió, 
sobre totes les dones, sinó també a la naturalesa disciplinària 
del sistema estel·lar i els mecanismes de llarg abast amb què 
va orientar la comprensió del gènere i la raça, aliens a la idea 

d’interseccionalitat. Simultàniament, m’interessa saber com, 
malgrat tot, determinades performances interseccionals es van 
registrar i van sobreviure, i investigar si aquestes últimes van 
exercir un paper rellevant dins dels discursos normatius, de 
poder i nacionalistes, o més aviat els van subvertir, en la línia 
de les tesis de Hiram Pérez a A Taste for Brown Bodies: Gay 
Modernity and Cosmopolitan Desire (2015).
 
Pel que fa a la selecció de textos, un dels assumptes rellevants és 
la quantitat de pel·lícules disponibles. Si ens fixem en els anys 
vint, a l’actualitat l’arxiu existent està en crisi i deteriorant-se. 
Vaig veure totes les pel·lícules d’aquesta època al meu abast i les 
vaig analitzar detingudament tenint en compte el seu contingut 
racial o racialitzat. Malgrat els pocs films conservats, els que 
vaig veure eren tan importants per comprendre com s’havia 
desenvolupat la popularitat dels musicals folklòrics que no vaig 
poder obviar-los. Per aquest motiu tota la primera meitat del 
llibre tracta, finalment, sobre aquest període mut.

Una altra qüestió que em va convèncer d’ampliar l’anàlisi de 
les obres dels anys vint és que s’ha parat moltíssima atenció 
acadèmica a les pel·lícules d’avantguarda d’aquesta època –
qui no ha sentit parlar de Buñuel?– i molt poca a pel·lícules 
populars que, no obstant, presentaven una posada en escena 
avantguardista, experimental o, simplement, sofisticada, a 
més d’un contingut temàtic fascinant. Parlo de pel·lícules tan 
interessants i innovadores com    El negro que tenía el alma blanca, 
La condesa María (Benito Perojo, 1928), Malvaloca (Benito 
Perojo, 1926), La Venenosa (Roger Lion, 1928), La gitana blanca 
o La aldea maldita (Florián Rey, 1930), que no analitzo però 
recomano. Per descomptat, les problemàtiques representacions 
racialitzades ja estaven presents en aquests films, però això no 
ha d’afectar el seu valor artístic. De la mateixa manera, hauríem 
de poder aprofundir en el deplorable contingut sexista i racista 
d’algunes obres dels cineastes d’avantguarda més coneguts de 
l’època i no excusar-lo com a producte del seu temps, sinó 
confrontar-lo per comprendre millor la continuïtat que existeix 
entre el passat i el present en la manera de pensar i representar 
el món.
 
El nombre de pel·lícules augmenta als anys trenta, mentre que 
als quaranta i cinquanta la quantitat de pel·lícules folklòriques 
produïdes és simplement aclaparadora. Així, amb el risc de 
decebre molts lectors que, segurament, haurien preferit una 
anàlisi més exhaustiva de les figures de Lola Flores o Carmen 
Amaya, entre d’altres, vaig escollir textos que em permetessin 
abordar temes específics com la nostàlgia. Afortunadament 
altres estudiosos, com Marina Díaz López, han publicat des de 
llavors excel·lents textos que comparen i contrasten folklòriques 
com Lola Flores i Carmen Amaya. Per acabar, al principi vaig 

MARÍA ADELL
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considerar la possibilitat d’organitzar el llibre al voltant del mite 
de Carmen, però això no em permetia explicar com la comèdia 
musical folklòrica era un producte híbrid que combinava 
la narrativa de Carmen amb altres tradicions relacionades 
amb el teatre i l’actuació musical a Espanya, com la del cuplé 
i la seva figura femenina relacionada: la cupletista. Tampoc 
em permetia relacionar la popularitat d’aquestes pel·lícules i 
les seves estrelles amb les aspiracions cosmopolites tant dels 
cineastes com del públic espanyol, alimentades no només per 
l’auge de la indústria cinematogràfica sinó també per un dels 
seus productes subsidiaris: les revistes de fans. Finalment, 
també volia mostrar com fins i tot temes que semblaven 
allunyats de les pel·lícules folklòriques –les guerres colonials 
espanyoles al nord d’Àfrica o la popularitat de la música i dels 
artistes afrocaribenys a l’Espanya dels vint– estaven influint en 
aquestes pel·lícules i les condicions en què els espectadors les 
consumien.

Una de les principals tesis del llibre, segons el meu punt 
de vista, és la manera com aquestes pel·lícules ajudaren a 
construir una identitat nacional moderna i suposadament 
lliure de problemes racials a través, justament, de la figura de 
la folklòrica: estrelles femenines blanques que interpretaven 
personatges “gitanos” feliçment “assimilats” per la cultura 
hegemònica. Al mateix temps, aquestes pel·lícules, usant les 
seves pròpies paraules, «cartografien la comunitat nacional 
segons criteris racials». Significa això que, d’una banda, 
intenten reforçar la idea d’una nació moderna, capitalista i 
no racialitzada però, d’una altra, mostren com aquesta idea 
de nació està profundament basada en la segregació racial i 
en la superioritat de la raça blanca sobre les altres?

Sí, efectivament. A les pel·lícules populars espanyoles les 
representacions racialitzades eren certament més variades 
abans de 1936: hi trobem diferents tipus de races i, encara 
que potser no puguem parlar d’una postura totalment oberta 
en relació al mestissatge, sí que hi detectem exemples molt 
audaços que mostren que en aquell moment la diferència 
racial era una cosa excitant i que l’exòtic era atractiu, encara 
que molt sovint es mantenia a una distància prudencial. No 
obstant, no podem afirmar que, abans de 1936, la raça no era 
un tema conflictiu; hem d’assumir que a l’era de la modernitat 
capitalista, teló de fons de la major part dels films populars dels 
vint i els trenta, els subjectes racialitzats no podien competir, 
en última instància, amb els subjectes blancs. Per exemple, el 
final de María de la O (Francisco Elías, 1936) alberga residus 
reaccionaris que contrasten amb la resta de la pel·lícula, que és, 
en molts sentits, progressista, crítica i moderna. El restabliment 
de l’ordre social, en aquest cas a través del matrimoni, marca el 
final de la carrera de la María (Carmen Amaya) com a bailaora 

i la seva aquiescència als rols de gènere tradicionals. És també 
un final d’amor clàssic, en què la dona és “salvada” per la 
intervenció dels homes de la seva pròpia raça que li proposen 
matrimoni, gest que simbolitza, d’una banda, protecció, però 
també, de l’altra, opressió i salvaguarda contra el mestissatge.
 
Un altre punt interessant que ha de tenir-se en compte quan 
parlem de films que, aparentment, aproven la mescla racial, és 
la manera en què semblen afirmar que una dona d’ascendència 
romaní seria més feliç amb un home no romaní. En una 
pel·lícula posterior, Los Tarantos (Francisco Rovira-Beleta, 
1963), veiem el personatge de Carmen Amaya descrit a través 
de la seva relació abusiva i torturada amb l’Antonio, un “gitano”, 
i això reforça un codi d’honor asfixiant que culpa la dona gitana 
de la seva opressió i, en el procés, estigmatitza més la comunitat 
gitana en general. No obstant, aquesta situació no és específica 
de la comunitat romaní, sinó que és dominant no només a 
la societat espanyola sinó al món capitalista occidental, a un 
nivell històric. Que es culpi la comunitat “gitana” de posseir 
actituds primitives cap a les seves dones és hipocresia del més 
alt nivell. Ens ho adverteix Slavoj Žižek: culpar l’altre racialitzat 
és una forma de negació, una fantasia. És la nació, Espanya, i no 
només la comunitat romaní, la que està travessada per aquestes 
ideologies de defensa de l’honor i de subjugació de les dones. 
Però la crítica es desvia cap al boc expiatori racial.
 
Als textos produïts després de la Guerra Civil, com a la versió de 
Morena Clara de 1954 amb Lola Flores i dirigida per Luis Lucía, 
l’ambigüitat temàtica –l’aparent, encara que tímida, defensa 
del mestissatge– encara pot existir, però això es deu sobretot 
a les petites fugues que permet la repressió franquista i que es 
resolen en moments romàntics que s’acosten a la comèdia. El 
que necessitava resoldre era com aquesta qüestió del contingut 
ambigu va existir simultàniament a la qüestió d’una racialització 
conflictiva, una cosa que contínuament s’interposava en 
l’anàlisi de qualsevol d’aquestes pel·lícules i del context en què 
es van consumir. Em refereixo al fet que contínuament trobem 
en aquests films narratives d’ascens social de la protagonista 
lligades a l’estrellat (Mariquilla Terremoto [Benito Perojo, 
1940], Morena Clara), però la manera d’abordar la raça i de 
fer contínues al·lusions a la identitat de la protagonista com a 
subjecte racial i racialitzat genera un conflicte que xoca amb 
aquestes aspiracions d’ascens, amb aquesta esperança de canvi 
de vida. El que vaig acabar concloent, per tant, fou que tals 
narracions fílmiques partien sempre de la premissa que només 
certs subjectes eren mereixedors d’aquest canvi, només alguns 
valien la pena. Com sol succeir-nos als estudiosos de la cultura 
cinematogràfica, els textos ens porten sovint a qüestions 
sociològiques i filosòfiques més profundes.

GITANES BLANQUES: ENTREVISTA A EVA WOODS PEIRÓ 
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La narrativa de l’ascens social lligat a l’estrellat està present 
en moltes de les pel·lícules de què parla en el llibre. L’èxit 
de la folklòrica –ja sigui dins de la pel·lícula, com a 
personatge, o fora, com a estrella– estava gairebé sempre 
lligat a un procés d’“emblanquiment” o “assimilació” a 
l’ordre capitalista modern. O, en les seves pròpies paraules: 
la folklòrica «performed whiteness», mostrant als i les 
espectadores com ser blanc/a. Això sembla clar en els casos 
d’Imperio Argentina, Concha Piquer o Carmen Sevilla... 
però què succeeix amb les folklòriques autènticament 
“gitanes” com Carmen Amaya i Lola Flores? Hi ha 
diferències substancials entre les primeres i les segones?
 
Sí, per descomptat. Pel que fa a Amaya, i com molts ja 
han assenyalat, era diversa, anòmala, diferent a les altres 
folklòriques. De fet, moltes de les persones que entrevistàvem 
per al nostre projecte d’Història Oral del Cinema Español 
mai l’haurien definida com a “folklòrica”, principalment per 
la seva “raça”. Amaya no va haver d’actuar com si fos “gitana” 
perquè ja va ser catalogada, des de l’inici, com a “gitana”. Les 
folklòriques blanques es posaven i treien els vestits, els gestos i 
el rostre de “gitana” de la mateixa manera que els bohemis del 
segle XIX podien entrar i sortir dels barris baixos. Aquesta va 
ser una de les raons per les quals no vaig incloure una anàlisi 
exhaustiva de María de la O. Però també pels números de ball 
d’Amaya en aquest film, que eren massa sofisticats i enginyosos 
per ser inclosos en la fórmula genèrica del musical folklòric 
andalús. Amaya es va avançar al seu temps i era massa exòtica, 
massa racial. Dit això, no estic segura que es pugui qualificar 
com una estrella amb agència pròpia i amb les regnes de la 
seva carrera i la seva expressió artística, com alguns han 
suggerit. La seva actuació i, en particular, la recepció de la 
seva actuació, van ser mediatizades per les regles, la història i 
la perspectiva del flamenc. I és cert que la seva imatge ballant 
honra a l’autèntica comunitat romaní, però també ho és que 
aquesta imatge està incrustada en un text fílmic que, de nou, 
la menysprea i malinterpreta.

Finalment, voldria comentar una curiositat que, a més, dóna 
una bona idea del poder i la popularitat d’aquesta “Gypsy face” 
que moltes folklòriques blanques es posaven i es treien al seu 
gust: recentment vaig trobar a Popular Film un article publicat 
als anys trenta sobre Dolores del Río i la seva visita a Espanya; 
en aquest article l’estrella mexicana afirmava que li hauria 
agradat néixer gitana. El que és interessant és la manera en 
què Dolores del Río, que es posicionava clarament com una 
mexicana blanca, s’aprofitava del fenomen de la “Gypsy face” 
en un moment clau de la seva carrera.

El llibre dedica un capítol complet a Raquel Meller, la 
“primera estrella del cinema espanyol”. Crec que el més 
interessant d’ella és, com vostè diu, aquesta «unió de la puresa 
femenina i la blancor amb la vamp i la Nova Dona Moderna», 
que va fer d’ella una estrella única, difícil de catalogar. 
Meller és, com Amaya, diferent, no es troba aquesta mescla 
en folklòriques posteriors com Concha Piquer o Imperio 
Argentina. És possible veure Meller com una estrella més 
transgressora i amenaçadora que les seves successores?
 
Sí, totalment. I espero que es duguin a terme més recerques 
sobre ella! Hi ha moltíssim material sobre Raquel Meller, 
però també sobre altres estrelles de la mateixa època, a les 
revistes de cinema del moment, i són fonts molt interessants 
que pràcticament ningú ha investigat. En el cas de Meller, 
aquesta abundància de material extrafílmic té una explicació: 
el moment àlgid de la seva carrera va coincidir amb l’auge de la 
producció de revistes a Espanya, que va ser entre mitjan anys 
vint i mitjan anys trenta. De manera que tot el que es produïa 
o escrivia sobre ella fou consumit de formes molt variades 
i pràcticament sense cap mena de control, i això contrasta 
amb les formes de consum dels productes relacionats amb 
les estrelles després de 1939, quan no només el cinema, sinó 
també les revistes de cinema, es trobaven sota un règim censor 
totalment diferent. Meller, per exemple, mostrava a les seves 
pel·lícules un cert erotisme exòtic, quelcom que les folklòriques 
blanques posteriors mai no es van poder permetre. Però, com 
elles, Meller també podia entrar i sortir dels papers de “gitana”; 
quelcom que, per contra, Carmen Amaya o Lola Flores mai no 
van poder fer, ja que els agents cinematogràfics, els directors, els 
productors o el mateix públic els impedien aconseguir papers 
fora del terreny de l’estereotip racial.

 
En la meva opinió, el llibre és fantàstic en l’ús de material 
extrafílmic (diaris, revistes, fotos publicitàries) i també en 
el coneixement transversal de la cultura i història popular 
espanyola per a l’examen d’una estrella determinada. 
A l’anàlisi de Meller, per exemple, traça els orígens, la 
popularitat i les implicacions socials (i sexuals) del cuplé, 
ja que ella va forjar la seva fama com a cupletista. Podria 
explicar quina importància dóna al material extrafílmic i 
al coneixement de la cultura popular de l’època –no només 
cinema, sinó també moda, música, teatre o literatura– per a 
l’anàlisi d’una estrella?
 
És essencial conèixer la cultura cinematogràfica del període que 
analitzis, i no exclusivament les pel·lícules. Com he esmentat 
en repetides ocasions, les pel·lícules són productes mediàtics 
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que existeixen en una complexa xarxa multimèdia que podem 
anomenar cultura cinematogràfica. Cal tenir en compte que, 
a més, els productors, els cineastes i els actors estaven també 
consumint cultura, veient pel·lícules, llegint revistes de cinema, 
diaris o novel·les i, sobretot, observant molt atentament els 
gustos del públic. I aquestes formes mediàtiques diverses 
circulaven entre esdeveniments i discursos històrics, 
polítics i sociològics. Les pel·lícules havien de ser, doncs, 
inevitablement, producte d’aquesta conversa entre diferents 
interfícies culturals. Com podem evitar analitzar aquests 
altres factors a la nostra recerca per entendre la nostra relació 
amb el cinema? Perquè no és el cinema per si mateix el que 
estem tractant d’entendre, sinó la relació que hi tenim, què ens 
provoca, com ens fa sentir, com ens transforma.
 
La interfície cultural més important del segle XX, com molts 
teòrics han assenyalat, va ser el cinema. Què fer, doncs, quan 
s’ha perdut o ha desaparegut gran part del nostre patrimoni 

cinematogràfic? Crec que una porció important de la recerca 
focalitzada en les dècades de 1910 a 1930 hauria de centrar-se 
en les revistes de cinema. Són una mina d’or quant a informa-
ció, imatges i discursos (molt contradictoris, extremadament 
entretinguts, i també problemàtics! Així com, de vegades, fa-
bulosament sofisticats...), i fins que no els fem justícia a les 
nostres anàlisis de la cultura cinematogràfica d’aquest període 
simplement no podrem entendre-la en tota la seva comple-
xitat. Finalment, entre mitjan anys vint i mitjan anys trenta, 
Espanya va experimentar una veritable època d’or en les revis-
tes cinematogràfiques; just abans de la Guerra Civil, existien 
més de 58 revistes de cinema, quan els combatents del bàndol 
franquista van començar a tancar impremtes o quan aquestes 
simplement s’abandonaven a causa del conflicte bèl·lic, com 
explica Aitor Hernández Eguíluz. Les revistes de cinema eren 
com manuals d’instruccions per entendre com es produïa 
l’estrellat i com els espectadors havien de consumir-lo i inte-
grar-lo a la seva vida quotidiana.

MARÍA ADELL
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Un tren que descarrila. Existeix un star system 
europeu? Conversa amb Axelle Ropert

Fernanzo Ganzo
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La cineasta i crítica (ex-redactora en cap de La Lettre du 
Cinéma) Axelle Ropert analitza la figura de l’actor com a 
estrella al cinema europeu en relació amb l’star system americà. 
Després de desplegar el seu punt de vista sobre certes estrelles 
hollywoodenques (Katharine Hepburn, Gene Tierney), la 
cineasta aborda les qüestions següents: Existeix un star system 
europeu? Quin seria el seu gest fundador? Quins cineastes han 
creat, particularment al cinema francès, vies plàstiques de la 
composició de l’actor? Com reaccionar a la crítica feminista 
de l’star system americà? Com a crítica i cineasta francesa, 
Ropert ha de fer front a la possible evolució ideològica que la 
política dels autors ha pogut imposar a la figura de l’estrella, i 
la possibilitat que la Nouvelle Vague hagi modificat al cinema 
francès la noció d’estrella, contaminant-la amb la d’icona. 
L’entrevista se centra en la part final en les grans famílies de 
la direcció d’actors a França: la bressoniana i la descendent de 
Pialat, i en la possible influència que la pintura pot exercir en el 
treball del cineasta amb l’actor com a matèria.

Star System, Hollywood, Nouvelle Vague, Cinecittà, icona, 
intèrprets, posada en escena. 

Star System, Hollywood, Nouvelle Vague, Cinecittà, icon, 
performers, mise-en-scène. 

Filmmaker and critic (former editor-in-chief at La Lettre du 
Cinéma) Axelle Ropert analyses the actor as star in European 
cinema in relation to the American star system. After giving her 
point of view on specific Hollywood stars (including Katharine 
Hepburn and Gene Tierney), the filmmaker goes on to address 
the following issues: does a European star system exist? What 
would its foundational gesture have been? Which filmmakers 
have created plastic methods to achieve the composition of 
the actor, particularly within French cinema? How should 
we react to feminist criticism of the American star system? 
As a French critic and filmmaker, Ropert has to deal with the 
possible ideological evolution that auteur theory may have 
imposed on the star, and the possibility that Nouvelle Vague 
might have modified the notion of ‘star’ in French cinema, by 
corrupting it with that of ‘icon.’ In the final part, the interview 
focuses on the major schools of actor direction in France: the 
Bressonian approach, the one that derives from Pialat, as well 
as the possible influence that painting might have had on the 
filmmaker’s work, with the actor as the raw material. 

A train that derails: does a European star system exist? A conversation 
with Axelle Ropert
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Com a cineasta i crítica de cinema francesa, quina és la seva 
percepció de la noció de star system?

En el cas hollywoodenc, la noció de star system mai em passa pel 
cap. En tot cas, l’accepto al 100% i mai he sentit la necessitat de 
posar-m’hi contra, ni he pensat que l’estrella fos un mite destinat 
a enganyar el poble, transmetent un missatge capitalista. Crec 
que Edgar Morin n’havia escrit alguna cosa i per mi l’star system 
no és una càrrega, sinó més aviat un miracle, el miracle del 
somni atorgat a la gent. El cinema americà està fet per homes, 
en un 90%, i aquests homes filmaren essencialment dones. 
Quan pensem en aquest cinema, pensem en Marilyn Monroe, 
Ava Gardner, Greta Garbo. Crec que és el sistema estètic més 
bell del món, l’equivalent del món hel·lènic. La crítica feminista 
va consideraar en un moment donat que aquest sistema podia 
amagar un frau, que les dones es feien servir per vehicular un 
missatge que només convenia a l’home. Jo crec que, malgrat tot, 
aquests homes van crear personatges femenins i actrius sublims, 
i que el món femení es troba realment valoritzat al cinema 
clàssic americà gràcies a la grandesa dels papers femenins i de 
les actrius que els directors-homes van donar a llum.

Per a Louis Skorecki, quan l’star system americà va ser 
reemplaçat, a ulls de molts espectadors, per la política dels 
autors, es va perdre tota una relació amb el cinema, aquella 
que ell descrivia amb una parella d’espectadors que, en sortir 
d’una pel·lícula i comentar si els havia agradat, deien «els 
ulls de l’actriu eren preciosos». Essent tots fills de la política 
dels autors, com penses que percebem avui dia la idea de 
l’estrella?

Crec que, com a cinèfils, podem viure dos temps. Almenys és 
el meu cas: jo vaig arribar al cinema pel poder dels actors i les 
actrius. Durant els estius al camp amb els meus avis, l’única 
forma de veure cinema era la televisió. Així va ser com vaig 
descobrir Cantando bajo la lluvia (Singin’ in The Rain, Stanley 
Donen i Gene Kelly, 1952) amb deu anys. Va ser una revelació 
estètica: el descobriment d’un univers d’actors i actrius 
extraordinaris. Durant aquest període d’iniciació, el nom del 
director era l’últim que podia interessar-me. Els meus avis 
compraven Télé Poche, un programa de les pel·lícules emeses 
a la televisió, on jo retallava les fotos de tots els actors i actrius 
per després enganxar-les a un quadern amb els seus noms al 
costat. Crec que aquest accés al cinema mitjançant els actors no 
és un cas aïllat, i que jo vaig viure el que molta gent ha viscut. 
Aquesta relació amb el cinema pot ser comparada a la infància, 
en tots els sentits.

La infància de l’espectador individual i de l’espectador com a 
col·lectiu, l’analogia en aquest cas seria vàlida…

Crec que, senzillament, la posada en escena és una noció difícil 
de comprendre. Jo vaig trigar molt a comprendre què era, mentre 
que comprendre què és un actor és una cosa immediata. Intenta 
explicar què és la posada en escena a algú que no sàpiga res de 
cinema. És realment complicat. El cinema clàssic americà està 
realitzat per directors singulars com Hawks, Donen, Minnelli, 
capaços d’esborrar-se darrere de la pel·lícula i concedir la 
primera plaça a l’actor. Es creava una sensació màgica: l’actor 
creava la pel·lícula al seu voltant. Una cosa magnífica que en 
cert sentit s’ha perdut al cinema europeu actual, on l’actor és en 
certa manera un suport per a l’autor. L’extraordinari del cinema 
americà clàssic és que els directors sentien per actors i actrius 
un amor que no era retorçat, sinó sencer: un actor està aquí 
per ser bell i per interpretar coses interessants. Aquest doble 
programa, magnífic, noble i profund, que per mi no ha caducat 
en absolut, és el que el cinema actual en cert sentit està perdent. 
Però el cinema segueix sent això: mostrar bell un actor o una 
actriu i donar-li coses interessants per interpretar. I això no és 
incompatible amb una ambició formal forta.

Crec que la seva lectura també té a veure amb els mateixos 
actors de l’star system americà, que tenien una clara 
comprensió de la posada en escena. Fins i tot les estrelles 
que treballaven amb Hitchcock, el metteur en scène absolut, 
feien gala, i n’hi ha prou amb veure qualsevol pla de Cary 
Grant a Con la muerte en los talones (North by Northwest, 
1959), d’una veritable concepció de la posada en escena: és 
capaç d’interpretar la importància dels seus moviments en 

UN TREN QUE DESCARRILA, ¿EXISTEIX UN STAR SYSTEM EUROPEU? CONVERSA AMB AXELLE ROPERT

Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen 
i Gene Kelly, 1952)



56 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

un espai, en un relat i, finalment, en el món. Com si el fet que 
durant aquesta època la posada en escena orbitava al voltant 
de l’actor els hagués nodrit.

Jo no crec en la intel·ligència intel·lectual de l’actor. Un actor 
pot ser molt ximple i resultar genial en un plató. Crec en la 
intuïció de l’actor. En algunes de les meves pel·lícules ho 
he pogut viure: aquesta transformació que té lloc quan es 
pronuncia la paraula “acció”, quan l’actor sap que una càmera 
l’està observant i comprèn immediatament, no ja quin és l’angle 
més afavoridor, cosa que tampoc és tan interessant, sinó què 
és el que l’escena necessita pel que fa al ritme, la posició de la 
càmera, l’espai i la llum. És quelcom que no té res a veure amb el 
narcisisme, sinó amb l’equació: llum, càmera, moviments. Crec 
que a Hollywood és difícil mesurar la intel·ligència d’un actor 
en veure una pel·lícula acabada. El cinema modern, no obstant, 
ha promogut en excés la noció de “conflicte” entre actor i 
director. Per exemple, el cinema de Pialat està construït entorn 
del conflicte entre ell i les seves actrius, Marlène Jobert, Sophie 
Marceau. Això és el que li interessa en una escena. En la meva 
opinió, el conflicte entre actor i director, fins i tot quan resulta 
genial, com al cinema de Pialat, no és en realitat una cosa tan 
interessant. I al cinema de l’star system americà el que més xoca 
és precisament aquesta sensació d’harmonia. Una comprensió 
absoluta entre el director i l’actor que, quan coneixem la realitat 
d’aquests rodatges o d’algunes d’aquestes relacions, sabem que 
no és certa, que hi va haver diferències terribles dignes de 
Shakespeare. Però això no fa més que tornar més miraculosa 
aquesta harmonia, aquesta conjunció de forces. No recordo un 
sol film americà en què puguem sentir que l’actor es resisteix al 
director. Ni tan sols en l’exemple ja esmentat de Hitchcock: Tippi 
Hedren no ofereix cap resistència a un cineasta que no obstant 

era terrible amb ella. Per què l’harmonia té tanta importància al 
cinema clàssic americà? És una cosa que transcendeix la simple 
estètica: pot ser que tingui a veure amb els contractes, amb la 
noció de carrera, amb la pressió que l’estudi podia exercir, i que 
tot això portés a l’harmonia. La idea que quan es començava 
una pel·lícula tots estaven en un mateix tren i que calia fer un 
bon trajecte i arribar confortablement a l’estació. El cinema 
modern és el contrari: cal fer descarrilar el tren.

En la seva relació amb l’star system americà, Gene Tierney 
ocupa un lloc particularment important, és així?

El seu és un cas molt particular, dins d’aquest sistema. És una 
mica E.T., un extraterrestre. Només va actuar en obres mestres 
desconegudes o grans sèries B. No és una actriu majoritària. És 
una actriu que no està sexuada. No és que sigui asexual, sinó 
que sembla ser eternament verge. No obstant, i aquí resideix 
el geni de Hollywood, la seva bellesa es va tornar inesgotable 
per obra del cinema. En l’actualitat això s’ha reemplaçat per 
una certa crueltat, i potser tingui a veure amb la direcció de 
fotografia, que avui dia permet una relació així. Els directors 
de fotografia del Hollywood clàssic tornaven la bellesa de les 
dones infatigable. Insisteixo, l’star system americà era feminista 
i propulsava les seves actrius al rang de deesses. Puc mirar-me 
fotografies de Gene Tierney durant hores, cosa que no podria 
fer amb cap actriu actual. Dit això, Tierney és una mica el meu 
ullet dret de sèrie B, una cosa molt personal. Les grans actrius 
del cinema americà són Katharine Hepburn, Joan Fontaine, 
actrius més clàssiques. Però en tots aquests casos, Hollywood 
va oferir una harmonia duradora. La idea que tenim que “star 
system = actrius d’un sol ús” és totalment falsa si pensem en el 
Hollywood clàssic i les seves actrius propulsades al firmament 

FERNANDO GANZO

Los pájaros (The Birds, Alfred Hitchcock, 1963)Nosotros no envejeceremos juntos  (Nous ne vieillirons 
pas ensemble, Maurice Pialat, 1972)



57Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

en un cinema fet per homes però, insisteixo, totalment feminista. 
La vulgaritat i la crueltat de l’star system van arribar als anys 
seixanta i setanta.

Ja que esmenta Katharine Hepburn, el seu cas és totalment 
particular dins de la noció de star system, confirmant que 
la noció d’estrella no està exclusivament lligada a la idea 
d’“afecte” per part del públic. De fet, en el seu moment 
solia dir-se que, segons diverses enquestes, cap altre actor 
creava tant rebuig a l’hora de comprar una entrada de 
cinema com Hepburn. I, no obstant, representa i funciona 
perfectament dins de l’star system.

Tres coses feien d’ella una actriu genial però no popular: 1) 
Un físic androgin, sense pit ni malucs. 2) Interpretava molts 
papers de noia capritxosa de l’alta societat, cosa que resultava 
irritant per a un públic popular. 3) Era una intel·lectual, 
i es notava. Amb els anys, aquestes tres coses s’han diluït 
als ulls d’un espectador actual. Però és perfectament 
comprensible que despertés aquest tipus de rebot en la seva 
època. Podríem dir que actrius com Barbara Stanwyck o 
Joan Crawford compartien moltes característiques amb ella, 
però interpretaven sovint personatges turbulents o de femme 
fatale, cosa que Hepburn no feia, i que divertien el públic 
per aquest costat “bruixa” que podien encarnar. I gràcies 
a això les dues van poder seguir sent populars fins al final 
de la seva carrera, mentre que, si veiem l’aspecte que tenien 
en la seva maduresa, ens sembla quelcom impossible de 
concebre. Hepburn era una altra cosa. Al cinema europeu 
actual, l’equivalent seria Isabelle Huppert, una estrella que 
mai ha estat una actriu popular. Per la seva androgínia, la 
seva intel·ligència desbordant, i, en el seu cas, no tant per 
papers de nena mimada sinó de dona perversa.

Ja que esmenta Huppert, el cinema francès té una relació 
molt particular amb l’star system. Durant un temps, als anys 
trenta, era gairebé una fàbrica d’estrelles femenines. Michèle 
Morgan, Danielle Darrieux…

Malgrat tot, tinc la sensació que el cinema francès ha estat més 
eficaç i més solvent a l’hora de produir estrelles masculines, 
com Belmondo i Delon. Les estrelles femenines del cinema 
francès ho són una mica per accident. Per exemple, Catherine 
Deneuve. És una cosa bastant misteriosa. Volgué el cinema 
francès, en un moment donat, fer-ne una estrella? Més aviat 
crec que Deneuve i la seva bellesa excepcional van provocar 
una atracció en determinats grans directors i que, gràcies a això, 
va acabar desenvolupant una intuïció que li permetia triar amb 
qui treballar. No obstant, el cinema francès va manifestar una

Vorágine  (Whirlpool, Otto Preminger, 1950)

Elle (Paul Verhoeven , 2016)La fiera de mi niña  (Bringing Up Baby, Howard Hawks, 1938)
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 intenció explícita de fer de Belmondo i Delon estrelles. També 
cal esmentar Bourvil o Louis De Funès, ja que es produeix el 
mateix fenomen en el cas de les estrelles còmiques. Més enllà de 
Simone Signoret o Danielle Darrieux, l’única veritable estrella 
femenina del cinema francès des de 1945 és Brigitte Bardot, 
fins que es va retirar, de forma prematura i violenta, d’aquest 
mateix star system, possiblement una mica farta d’aquesta 
voluntat d’erigir-la en objecte eròtic. Amb l’excepció de Bardot, 
l’star system femení francès és més aviat una llacuna. De tota 
manera, a França no hi havia estudis, era molt diferent. Hi havia 
productors poderosos, com Toscan du Plantier, que podien 
impulsar una determinada actriu, però no hi havia estudis 
capaços de fabricar estrelles, tot resultava molt més caòtic.

L’“estrella” europea o del cinema modern, segons Daney, 
naixia de fet a Un verano con Mónica (Sommaren med 
Monika, 1953) de Bergman: «La modernitat comença 
quan la fotografia de Monika, de Bergman, va estremir una 
generació sencera de cinèfils, sense que Harriet Anderson es 
torni, malgrat tot, una star.»

Jo crec que a Europa el país que pot tenir una cosa més semblat 
a un star system a l’americana és Itàlia, amb actrius com Anna 
Magnani, Gina Lollobrigida o Sophia Loren. En el cas de les 
dues últimes, actrius que no eren en absolut intel·lectuals, que 
semblaven fins i tot una miqueta simples, però amb cossos 
magnífics, grans actrius que van tenir darrere una maquinària 
de producció per llançar-les, aconseguir-los papers, etcètera. 
Crec que és una cosa que té a veure amb el valor popular 
del cinema italià i, sobretot, amb Cinecittà. Perquè existeixi 
un star system, és necessari un sistema d’estudis i figures de 
grans productors populars i poderosos. A França, el primer 

no existeix i els segons són més aviat atípics, com Jean-Pierre 
Rassam als anys setanta.

Jo crec que Stromboli (Roberto Rossellini, 1950) va modificar 
en bona mesura l’star system italià per la simple raó que 
una pel·lícula italiana podia comptar amb la major estrella 
del planeta. Quelcom hi va néixer, una mena de model. Un 
model molt diferent del que emergia a França poc després, 
el de les Anna Karina, Anne Wiazemsky, cossos modelats i 
gairebé concebuts per les mans d’un director en qui resideix 
el treball de seducció.

Els casos que esmenta al cinema francès són bells perquè 
desvetllen la vulnerabilitat de l’actor, que és en la meva opinió 
bastant aterridora. Karina va ser una actriu genial a La religiosa 
(La religieuse, 1966) de Jacques Rivette. Sembla ser que en el 
teatre era encara més genial. I, no obstant, quan una actriu 
s’associa durant molt de temps a un director, continuar després 
és realment difícil. És injust.

És simptomàtic que parli de La religiosa. Al moment de 
l’estrena, la premsa repetia que, gràcies a aquesta pel·lícula, 
havíem vist que Karina és una actriu, que és com afirmar 
que en les pel·lícules de Godard no ho era.

Godard l’obligava a ser una nina formosa fent cucades. Era tan 
bella que resultava meravellós, però el primer paper d’actriu, 
en efecte, fou el de Rivette. A Jean Seberg a Al final de la 
escapada (À bout de souffle, 1959) se la tracta amb una entitat 
d’actriu molt superior a Karina en qualsevol de les seves 
pel·lícules amb Godard. El que diré pot resultar massa sever, 
però Godard va tancar Karina en una imatgeria d’actriu de 
cinema mut, amb ulls magnífics, físic de joveneta, i fent gestos 
de coqueteig amb els ulls. Bardot i Seberg, amb qui només 
va fer una pel·lícula respectivament, van obtenir per la seva 
banda un gest més complet. La figura de Karina, insisteixo, va 
sofrir d’aquesta llarga associació amb Godard, que, en certa 
manera, va matar el desig d’altres cineastes. És una actitud una 
mica ximple, desitjar l’exclusivitat d’una actriu. És una cosa 
molt masculina, però succeeix: si un director fa servir molt 
una actriu, un altre director pot decidir no donar-li un paper, 
perquè ha “pertangut” a un altre. Les directores no tenen, al 
meu entendre, aquesta pulsió possessiva. Dit això, Godard, 
que fou un magnífic director d’actors, sembla que ha perdut 
totalment aquesta capacitat. Les seves pel·lícules recents són 
molt interessants, però els actors són molt dolents. Ningú ho 
diu, però em sembla flagrant. No m’explico com un geni amb 
els actors com el seu ha pogut degradar-se des de finals dels 
vuitanta. És el pas de Johnny Hallyday a Detective (Détective, 
1985) a Alain Delon a Nouvelle Vague (1990). Una hipòtesi és 

Pan, amor y fantasía (Pane, amore e fantasia, 
Luigi Comencini, 1953)
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que la força de la seva relació amb la pintura ha acabat per fer-
li perdre el sentit dels actors. I aquest és el moment en què els 
actors es converteixen en quadres. La relació amb la pintura 
és molt delicada, al cinema.

La Nouvelle Vague, per crear el seu propi sistema, va haver 
de crear de pas el seu propi star system?

Sobretot amb l’objectiu de crear una nova escola d’actors, 
definida per una gran naturalitat, espontaneïtat, que donessin 
la sensació d’estar acabats de sortir del carrer. Així com una 
bellesa atípica. Fins i tot en pel·lícules considerades pre-
Nouvelle Vague, la diferència és considerable. Pensem en 
Édouard et Caroline (Jacques Becker, 1951). Anne Vernon 
té una bellesa lluminosa, però típica dels anys cinquanta, 
no és inèdita. Daniel Gélin també tenia un físic amb el qual 
trencaria l’escola d’actors de la Nouvelle Vague, definida per 
l’excentricitat i una bellesa inèdita. Ningú havia vist un rostre 
com el de Jean-Pierre Léaud, per exemple, ni el de Juliet Berto 
o fins i tot Stéphane Audran, en el cas de Claude Chabrol: tenia 
un físic de rèptil. Són cineastes que van inventar belleses que 
no s’havien vist per no repetir els arquetips clàssics del cinema 
francès. Però d’aquí ve també la dificultat que tingueren 
aquests actors per interpretar més endavant en un altre tipus 
de cinema. Stéphane Audran va tenir una carrera totalment 
marcada per Chabrol. Aquesta originalitat absoluta dels 
actors i actrius de la Nouvelle Vague va resultar molt fecunda 
en el cas d’aquests cineastes, però va marcar un perjudici per 
a la resta, i això és bastant trist. 

Hi tindria res a veure la noció d’“icona”?

Jo crec que cap cineasta de la Nouvelle Vague pensava o 
tenia per objectiu crear icones. Crec que és una fantasia que 
s’ha pogut descriure molt després. Ells volien, justament, el 
contrari: estar en el present. I per fer una pel·lícula viva, en el 
present, no pots filmar la teva actriu com a una icona. Cosa 
que, dit sigui de pas, és avorridíssima. És una cosa totalment 
absent del cinema clàssic americà, per exemple, que no fixava 
les seves actrius com si fossin estàtues, només a Marlene 
Dietrich se la va filmar així en algunes ocasions. És quelcom 
que ha pogut succeir amb Catherine Deneuve i Isabelle 
Huppert. A Deneuve cineastes posteriors l’han filmada com 
a icona de Jacques Demy, i és quelcom que no té cap interès. 
Això no vol dir que en filmar un actor no estiguis filmant la 
memòria dels seus papers passats, però cal reservar-li la seva 
pròpia vida. La Nouvelle Vague seguia l’escola rosselliniana: el 
present, la frescor. Cap mitologia. No filmaven per a l’eternitat, 
sinó per al present. El seu altre cineasta preferit era Howard 
Hawks: un cinema altiu, tallant, directe, sense mitologies ni 
melindros. Hawks mai va filmar John Wayne com un mite. 
Una de les rares vegades en què això no és així és La sirena 
del Mississippi (La sirène du Mississipi, François Truffaut, 
1969). Truffaut va caure en un parany: el de la seva pròpia 
fascinació per la bellesa de Catherine Deneuve. El resultat 
és una pel·lícula morta, que no crec que el mateix Truffaut 
apreciés massa. A la banda contrària, Jacques Rivette és, al 
meu entendre, el cineasta de la Nouvelle Vague que menys 
fascinat se sentia per la bellesa de les seves actrius, per a ell 
comptava poc: li interessava el treball nu de les actrius, molt 
més que la seva bellesa.

I el cas de Paul Vecchiali?

La religiosa (La religieuse,  Jacques Rivette, 1966)Vivir su vida (Vivre sa vie: Film en douze tableaux,
 Jean-Luc Godard, 1962)
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Vecchiali, fins i tot quan filma Danielle Darrieux o Hélène 
Surgère, que per a ell són ídols absoluts, no les filma així, n’hi ha 
prou amb veure En haut des marches (1983). Hi ha un sentiment 
del present treballant. Em sembla molt mandrós escollir una 
actriu només perquè ens sembla fascinant i filmar-la de forma 
passiva. Cap gran cineasta treballa així.

Tinc la sensació, respecte a la idea de l’estrella moderna al 
cinema europeu, que Françoise Lebrun ha representat això 
com ningú al cinema francès, i que potser el seu paper de 
Veronika a La mamá y la puta (La maman et la putain, Jean 
Eustache, 1973) sigui el paper més decisiu per a una actriu.

Respecte a d’altres cineastes, és molt possible. Molt més que per 
a ella mateixa.

Sí, ella va saber des del principi situar-se lluny d’aquest 
paper, però de vegades per a cineastes posteriors ha estat una 
forma de gairebé invocar l’esperit d’aquesta pel·lícula, com si 
ella el portés, per aquest motiu es parla d’“icona”.

Els personatges femenins de La mamá y la puta són molt forts, 
mentre que el personatge masculí té una feblesa objectiva. Una 
cosa important respecte a la relació entre aquesta pel·lícula i 
l’actualitat és el volum de text. Hi sóc molt sensible. Pot ser 
que sigui una mica reaccionària, però la tendència als diàlegs 
curts, secs, realistes, “passa’m la sal”, filmats si és possible 
d’esquena, aquest laconisme em sembla bastant irritant. Quan 
un actor té el geni del text, crea una emoció molt forta. El gran 
actor és la trobada amb un gran text. I crec que és la prova 
suprema per a un actor, perquè fa entrar en joc l’encant, el 
ritme, amb quelcom que és molt difícil d’aconseguir. N’hi ha 
prou amb pensar en Oliveira o Straub.

Creu que aquesta associació d’un actor a un cineasta o una 
pel·lícula és més difícil de superar per a una actriu? Léaud 
va superar Truffaut, Amalric ha superat Desplechin. No 
obstant, Lebrun sempre serà Eustache.

És cert que els personatges femenins icònics poden haver 
generat un major desig de rèplica, de repetició. Ser presoner 
de la seva pròpia fascinació és una cosa sense cap interès. Dins 
de la intel·ligència que es necessita per ser cineasta s’inclou 
la capacitat per reconèixer aquest tipus de perills. Dit això, 
hi ha actrius més fàcils de transportar d’un univers a un altre 
i actrius amb qui això és més difícil. Tornem a la dicotomia 
Huppert-Deneuve, que és molt interessant, ja que Huppert 
és el geni de la intel·ligència i Deneuve el geni de la bellesa. 
Deneuve és difícilment transportable a un altre univers. A 
Bailar en la oscuridad (Dancer in the Dark, Lars von Trier, 
2000), per exemple, veure-la com una treballadora de fàbrica 
amb un mocador al cap es converteix en una cosa ridícula. O a 
Je veux voir (Joana Hadjithomas i Khalil Joreige, 2008): veure-
la caminant entre soldats libanesos és senzillament grotesc. No 
obstant, podríem haver vist Huppert perfectament fent això. 
Deneuve pot semblar menys dura que Huppert i tanmateix hi 
ha quelcom de tancat en la seva genialitat, que costa traslladar. 
Huppert té una mena d’inquietud en la seva actuació que 
permet aquestes coses millor que la serenitat de Deneuve.

Després de la Nouvelle Vague, Diagonale, la productora 
que englobava Vecchiali, Jean-Claude Biette, Marie-Claude 
Treilhou, Jean-Claude Guiguet… També van crear una 
escola d’actors...

La diferència entre Diagonale i la Nouvelle Vague és que els 
primers es van fundar sobre la base de l’amor comú pel cinema 
francès dels anys trenta, mentre que, en el cas dels segons, 
es tractava del cinema clàssic americà. Dins de Diagonale, 
el més innovador quant als actors és Jean-Claude Biette. Per 
exemple, no existeix cap sentimentalisme, tot el seu cinema 
és antisentimental, sense aquest costat cantaire que la resta va 
poder heretar de Marcel Pagnol o d’Abel Gance. En aquest sentit, 
seria més hawksià. I és un cineasta totalment antimitològic. A 
les seves pel·lícules, Howard Vernon pot invocar Shakespeare, i 
no resulta pompós, fins i tot Vernon és vist amb una lleugeresa 
misteriosa. És una cosa que té a veure amb el fet que, al seu 
cinema, els personatges/actors semblen estar de pas, que vénen 
d’una altra història, per travessar aquesta pel·lícula i després 
tornar a una altra. Les perspectives novel·lesques de les seves 
pel·lícules s’obren fins a tal punt que creen aquesta sensació 
extraordinària que permet que la relació actor/personatge sigui 

Out 1, noli me tangere (Jacques Rivette 
y Suzanne Schiffman, 1971)
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singular. És una cosa totalment misteriosa i és molt difícil dir 
d’on ve. Són pel·lícules que semblen boscos infinits en el fons 
dels quals els personatges poden perdre’s en qualsevol moment.

Al cinema francès hi ha una frontera que caldria definir 
entre l’ús sorprenent d’estrelles, com al cinema de Vecchiali, 
i l’ús antinatura.

Sí, és el cas de Belmondo a La sirena del Mississippi, per tornar 
a l’exemple anterior. Voler usar un actor contra el que és resulta 
quelcom sovint catastròfic, en la meva opinió. Els textos lírics 
de Truffaut sonen pastosos a la boca de Belmondo, se sent la 
seva incomoditat. Sol considerar-se genial l’ús inesperat d’un 
actor o una actriu, però rares vegades sol funcionar.

Jean-Pierre Mocky és un cineasta que sempre ha volgut 
comptar amb estrelles, i de fet sempre ha comptat amb elles, 
en un cinema i una economia molt diferents.

Li interessa l’estrella, però no la seva seducció. Filmar actrius 
boniques és una cosa que no li interessava, sempre va voler 
filmar monstres. Però Mocky és un geni absolut en la seva 
capacitat d’acollir actors provinents d’universos molt diferents 
i integrar-los amb naturalitat en les seves pel·lícules sense 
forçar res. Per exemple, Catherine Deneuve a Agent trouble 
(1987). Podríem pensar que una actriu rígida com una estaca, 
en principi més chic que còmica, mai podria funcionar al seu 
cinema. I no obstant resulta meravellosa, perquè Mocky no 
força la seva naturalesa: no la converteix en una peixatera 
vulgar, sinó que la torna discretament ridícula amb una perruca 
arrissada i es queda aquí. En aquest cinema que, a priori, podria 
semblar exagerat, existeix una delicadesa oculta. Estem molt 
lluny de Bruno Dumont, que no té cap delicadesa a l’hora 

d’utilitzar Juliette Binoche contra la seva naturalesa d’actriu. És 
una intuïció: saber on cal parar-se.

Existeixen situacions que puguin perjudicar una estrella al 
cinema francès?

Rohmer. Sempre s’ha dit que no s’havia de treballar amb 
Rohmer. Fabrice Luchini explicava com treballar amb Rohmer 
va matar durant un temps la seva carrera, ja que la indústria 
del cinema francès considerava que els actors del seu cinema 
eren ridículs, efeminats. Pascal Greggory va haver d’esperar a 
treballar amb Patrice Chéreau, que li va donar papers d’home 
viril i torturat. Cap actor descobert per Rohmer ha tingut una 
gran carrera gràcies a ell en el sistema del cinema francès. Als 
anys setanta i vuitanta, el cinema de Rohmer era considerat 
ridícul: pipí de gat. La diferència respecte a Mocky, el cinema 
del qual, es podria pensar, podria perjudicar la carrera d’un 
actor, és l’èxit de públic. Mocky feia pel·lícules vistes per un 
milió d’espectadors, era popular. El perill és menor. A més, 
crec que els actors sentien la generositat de Mocky i per això 
no els feia por actuar per a ell. Generositat popular que no està 
present en un cert cinema d’autor, diguem, el de Benoît Jacquot.

Tinc la sensació que a França, al cinema d’autor, hi ha dues 
escoles que han perdurat i que s’han imposat en les darreres 
dècades: l’escola bressoniana i l’escola de Pialat. L’escola de la 
retenció i l’escola del conflicte.

Pialat és un gran cineasta, però una influència desastrosa. 
No veig cap bon hereu de Pialat, ni cap relació fèrtil amb els 
actors que en sorgeixi. Això passa perquè s’ha exercit una 
simplificació de Pialat. Al seu cinema hi havia una dialèctica 
entre el documental, el present, i l’obsessió per l’art. Crec que 

Agent trouble  (Jean-Pierre Mocky, 1987)En haut des marches ( Paul Vecchiali, 1983)
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això ve del seu desig de ser pintor. La recerca de l’instant 
present, de l’accident, es confronta a la idea que l’art resideix 
en la forma. Aquest segon element és el que ha estat oblidat 
pels seus hereus, que han preferit conservar exclusivament 
la idea de “bolcar el real”, el cinema entès com un crit. El 
cas de Bresson és més complicat, però crec igualment que 
no és bona idea inspirar-s’hi. Els bons hereus del cinema de 
Bresson són escassos. Les belles manières (1978), de Jean-
Claude Guiguet, seria un exemple d’aquestes excepcions: la 
interpretació del jove protagonista (Emmanuel Lemoine) és 
perfectament postbressoniana, però ho és perquè acomoda 
els codis de l’actor bressonià a una sentimentalisme tràgic 
que no té a veure en absolut amb Bresson. Però insisteixo: 
són dues escoles poc beneficioses per al cinema francès. No 
obstant, podem trobar bons hereus de Renoir, com Julie est 
amoureuse (1998), pel·lícula de Vincent Dietschy marcada 
per la disparitat de les interpretacions, la mescla de gèneres, 
l’exuberància, l’atenció dedicada a cada actor. Resulta 
admirable, i totalment aïllat en el seu gènere, no existeix 
aquest tipus de treball amb l’actor en gairebé cap cineasta 
actual. Tanmateix, crec que és la millor escola.

Jean Gabin i l’evolució de la seva carrera són interessants 
respecte a la lectura que podem fer de l’estrella de cinema 
a França. La segona meitat de la seva trajectòria és la que 
roman avui dia en la retina dels espectadors: aquestes 
pel·lícules populars en què interpreta sempre una mena 
de patriarca, sovint violent. I s’oblida per tant el Gabin 
anterior: l’enamorat, fràgil, femení, de les seves pel·lícules 
amb Jean Grémillon, per exemple.

Això és una cosa que només Depardieu ha sabut restituir. És 
l’actor que cristal·litza tot el cinema francès, és extraordinari. 
Ho és tot alhora i ho ha estat tot. Ha estat percebut com un déu 
tant pel cinema d’autor com pel popular. És el contraexemple 
absolut. Qualsevol teoria que establim sobre l’actor, l’estrella, 

ell pot contradir-la. Ell és el Gabin infantil i femení dels anys 
trenta, i la feminitat de Depardieu em sembla evident, però 
també el Gabin patriarca, ultra heterosexual. Pot al mateix 
temps encarnar l’Obèlix amb el seu ventre de vint quilos i 
el tràgic-novel·lesc de Truffaut. És únic i no es reproduirà. 
Només amb un actor així Marguerite Dures pot aconseguir 
la bellesa de Le camion (1977) sense caure en la mitologia i, 
al contrari, divertint-se tots dos, cineasta i actor. Cosa que 
no és possible entre Godard i Delon a Nouvelle Vague i que, 
com deia, és el que pesa en aquesta pel·lícula.

Curiosament, amb el pas dels anys, com més brutal 
i animal, fins i tot monstruós, s’ha tornat el cos de 
Depardieu, més infantil ens sembla.

Sí, perquè transporta una gran innocència fins i tot als seus 
papers més brutals. Una absència de corrupció. La seva força 
ve també del fet que s’ha interessat molt pels artistes i els 
intel·lectuals. Una vegada un agent em va dir una cosa que 
em va marcar: «La intel·ligència d’un actor o d’una actriu que 
vol durar consisteix a anar cap als artistes i els intel·lectuals». 
Aquestes pel·lícules amb un pressupost molt menor del que 
aquestes estrelles acostumen a conèixer aporten quelcom a 
les seves carreres. Els actors francesos que només busquen 
els èxits desapareixen al cap de cinc anys.

Jean-Pierre Léaud deia en una entrevista en el número 3 de 
la revista Sofilm (Setembre 2012) sentir-se orgullós d’haver 
sabut «romandre sempre del costat dels intel·lectuals».

Sí, és una frase que m’encanta. He tingut l’ocasió de treballar amb 
actors una mica bèsties que em tractaven d’intel·lectual, i crec 
que no és possible durar així. De tota manera, les pel·lícules es 
fan amb el cap i, al cap d’un moment, cal ser una mica intel·ligent 
quan es fa cinema. Encara que sigui una intel·ligència purament 
intuïtiva, no intel·lectual, com deia abans.

Julie est amoureuse (Vincent Dietschy, 1998)Les belles manières (Jean-Claude Guiguett, 1978)
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UN TREN QUE DESCARRILA, ¿EXISTEIX UN STAR SYSTEM EUROPEU? CONVERSA AMB AXELLE ROPERT

En el cas de Léaud i Depardieu, pot tenir a veure amb una 
necessitat d’“alimentar-se”? Els dos eren autodidactes i Léaud 
fins i tot un “fill del cinema”, que necessitava seguir aprenent 
d’aquests nous pares i mestres que la seva vida d’actor li havia 
reservat. És gairebé més una qüestió vital que artística…

Sens dubte, potser per aquest motiu aquesta és una cosa que s’ha 
devaluat en el cinema francès.

Abans parlava del risc de la pintura en la relació entre un cineasta 
i la seva estrella. Com Pialat, Philippe Garrel també ve de la 
pintura. El curiós és que és algú que en certa manera reuneix les 
dues escoles actuals de l’actor a França: d’una banda una relació 
visceral, íntima, fins i tot familiar, arribant per moments a un 
exercici d’exorcisme, i, d’una altra, filmar els actors gairebé com 
a pures presències.

De fet, una cosa que cal reconèixer-li és que, sent algú fascinat per la 
pintura, fa un cinema sense academicisme, aquest perill no assetja 
el seu cinema mentre que, en algun moment, sí que pot assetjar 
el cinema de Godard, per exemple, aquest academicisme del “gran 
art” en relació amb la pintura, com dèiem abans. He de dir que 
Garrel és un cineasta que no exerceix cap fascinació en mi però és 
interessant per diverses raons. Una d’elles, el seu peculiar mètode de 
treball amb els actors i actrius: assaja durant un any i, un cop arribat 
el rodatge, fa una presa i, com a molt, una segona. I això és tot. 
En aquest sentit està molt lluny de Pialat: el seu rodatge no busca 
esgotar l’actor. Però hi ha també al seu cinema un rebuig purità de 
la seducció de l’actor. 

M’explico: al seu cinema s’aprecia un plaer a l’hora de filmar 
la veritat del rostre de les seves actrius que, per mi, amaga una 
mena de puritanisme. Per dir-ho així, busca la destrucció física de 
les seves actrius. Una fascinació per la dona quan s’està espatllant. 
Al cinema clàssic americà, l’actriu era filmada en la seva glòria. 
Garrel busca justament el contrari: filmar-la en la deterioració 
femenina. Una altra cosa interessant de Garrel és la lleugeresa del 
seu traç. La seva relació amb els actors no té res de monumental i 
gairebé l’imaginem dirigint-los com un pintor que dóna lleugeres 
pinzellades al seu quadre. Dit això, crec per exemple que en la 
seva relació amb els actors Jean Eustache, de qui ja hem parlat, era 
molt més interessant. No només pel que han d’interpretar, a La 
mamá y la puta, per exemple, sinó per la presència, la densitat i la 
sensualitat de les seves actrius.

Loulou (Maurice Pialat, 1980)

Les hautes solitudes (Philippe Garrel, 1974)
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FERNANDO GANZO

FERNANDO GANZO

AXELLE ROPERT

Fernando Ganzo és redactor en cap de la revista francesa Sofilm. 
Doctorand per la Universidad del País Vasco, després d’haver 
completat la seva formació como a investigador a la Université Paris 
VII – Denis Diderot, ha exercit com a professor i conferenciant a 

diverses institucions franceses i espanyoles. També ha dirigit els 
llibres George Cukor ON/OFF Hollywood, Sam Peckinpah i Jacques 
Tourneur (Ed. Capricci). 

Axelle Ropert és cineasta i crítica de cinema. Fou coeditora 
de la revista de cinema La Lettre du Cinéma, i col·labora com 
a crítica a la revista Les Inrockuptibles i en el programa Canal 
Plus Cinéma Le Cercle. Ha realitzat els llargmetratges La famille 

Wilberg (2009), Tirez la langue, mademoiselle (2013) i La prunelle 
de mes yeux (2016). Ha estat guionista dels quatre llargmetratges 
de Serge Bozon: L’Amitié (1998), Mods (2003), La France (2007) 
i Tip Top (2013).
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El joc de les 7 famílies: Les famílies d’actrius

Axelle Ropert

The 7 families game: The families of actresses

LES ESPIRITUALS

Figures emblemàtiques: Delphine Seyrig, Leonor Silveira.

País d’origen: les altures.

Caràcter: no tenen cap gràcia tret de l’esperit, és a dir, el 
sentit de la ironia i de la inspiració permanent. Saben respirar 
i desplegar la seva potència d’oxigenació. Una inspiració, i la 
veu s’enlaira, una expiració, i el mot es mor. La claredat és la 
seva virtut. Elles parlen, nosaltres sostenim la respiració, l’aire 
es torna immòbil, l’atmosfera es buida. Malgrat tot, l’asfíxia 
imminent i sempre renaixent potser sorgeix, sota la forma 
efímera d’una lleugera confusió provocada per un lapsus (el 
«Gràcies senyor» d’Antoine Doinel a Fabienne Tabard a Besos 
robados) o un emmudiment (l’enlluernament marí de Michel 
Piccoli a Party). L’Esperit les habita i saben restituir aquesta 
ocupació dels llocs tot prodigant la gràcia al seu voltant. Només 
poden morir de tuberculosi, lenta mossegada que ataca allò que 
els fa de cor, els pulmons.

Signes particulars: l’art de mantenir una veu en suspensió.

Prohibicions: fer esport.

Suggeriments: encarnar la Malibran o Kathleen Ferrier. 

Traces: els ulls decaiguts de Kristin Scott-Thomas.

Què ens demanen: quedar-nos sense alè en plena declaració 
(com Michel Piccoli).

Al voltant d’un encant físic pot formar-se una vasta zona d’amor, però això compta poc. 
A la llarga és la moral particular de l’actriu la que se l’emporta.

Jean Cocteau

Leonor Silveira a El valle de Abraham (Vale Abraão,  
Manoel de Oliveira, 1993)
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LES CALMADES

Figura emblemàtica: Françoise Lebrun.

País d’origen: un port de Vermeer.

Caràcter: parlen després d’haver dormit massa. Una paraula 
s’arrossega, un monyo es desfà. «El còlquic color d’ulleres i de 
lilàs / Hi floreix els teus ulls a aquella flor s’assemblen / Com en 
ella violacis com ho és aquesta tardor / I els teus ulls la meva 
vida lentament emmetzinen» (Guillaume Apollinaire). Les 
terres baixes les acullen amb els braços oberts i els divans reben 
les seves postures horitzontals, aquelles postures que permeten 
parlar un to per sota. Un lleuger ralentí les afecta, perquè el 
rellotge íntim de les penes i de les esperances s’espatlla quan no 
hi ha cap (altre) amor possible. Són infermeres (La mamá y la 
puta) o encarregades de vestuari (Emmanuelle Riva a Liberté, 
la nuit), embenen i cusen. Nosaltres en retindrem no pas el 
gust de les tasques minucioses que permet de fixar els dolors 
extraviats, sinó aquesta postura que tant les afavoreix, el clatell 
doblegat, l’esperit atent. 

Signes particulars: actrius amb vocació geològica, es deixen 
erosionar. Que l’erosió no sigui pas l’esgotament dels recursos 
sinó l’ocasió d’una «remuntada a la superfície», vet aquí la seva 
oportunitat. 

Prohibicions: la facilitat de tots els últims Garrels.

Suggeriments: interpretar de nou l’ebrietat meravellada d’una 
Ninotchka visitant els països de l’Oest. 

Traces: un got d’absenta? un cigarret d’opi?

Què ens demanen: alterar els nostres cicles del son.

LES DESEMPARADES 

Figures emblemàtiques: Joan Fontaine, Juliet Berto.

País d’origen: les cases encantades, els orfenats.

Caràcter: s’alteren en va, al gust d’enemics invisibles que els permeten 
d’exprimentar, buides, la seva força de resistència. A Hollywood, 
Joan Fontaine acusa el cop, amenaçada pel fantasma de Rebecca i un 
got de llet (Sospecha). A París, Juliet Berto judokaïtza i es debat en els 
meandres de la dialèctica (Out 1, Le Gai Savoir). Si un enfonsament 
del tors reenviava Dana Andrews a l’horror lògic del seu destí (Más 
allá de la duda), l’elasticitat de les grans distàncies i la mania dels 
rituals de tota mena tracten –topològicament– de reduir un món 
incomprensible a lleis en miniatura i lúdiques (Céline y Julie van en 
barco). La Joan es plega, la Juliet es desplega. No són pas víctimes, tan 
sols enganyades, i és la confiança la que trastorna les seves relacions 
amb el món. De “desfavorides” a “munició” hi ha només un pas, que 
la Juliet se salta fàcilment, abatuda al final d’un carrer. No és pas una 
venjança del real, més aviat el no-respecte per part d’elles cap un joc 
que podria dir-se «Fes-me por si vols que confiï en tu». Gracilitat i 
línia de terror no s’enfronten pas en va. 

Signes particulars: la Joan es posa vermella i la Juliet fa que les 
paraules s’arrosseguin.

Prohibicions: exposar-les, perquè el patètic perjudica la pobresa, 
als terrors reals (com Joan Fontaine davant de les fúries cukori-
anes de Mujeres).

Suggeriments: el paper de la darrera esposa de Barbablava en un 
guió de Jean-Claude Biette. 

Traces: el gust pels temes prohibits.

Què ens demanen: l’hospitalitat, a nosaltres que estem fora de perill.

Juliet Berto a Celine y Julie van en barco (Céline et 
Julie vont en bateau: Phantom Ladies 

Over Paris, Jacques Rivette, 1974)

Françoise Lebrun a  La mamá y la puta (La maman et la putail, 
Jean Eustache, 1973)

AXELLE ROPERT



67Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. V · Nº 10 · 2017

LES SOBIRANES 

Figures emblemàtiques: Maria Casarès, Françoise Fabian.

País d’origen: les regions aïllades, els palaus deserts.

Caràcter: no es tracta tant de regnar com d’emportar-se (l’amor, 
l’admiració, l’adhesió...). Allà on algunes juguen amb el poder 
de sotmetiment, elles prefereixen la potència del respecte. Un 
dit imperiosament alçat, una mirada sostinguda, s’afirmen amb 
tanta força que no prescriuen res. «La violència és justa allà 
on la dolçor és vana» (Corneille). Tenen força de llei perquè 
regnen i prou, sense ordenar ni prohibir cap fi determinat, 
cap acció particular, cap objecte precís (kantianes, per força 
kantianes, malgrat tot tenen mans –fines i nervioses–). «Tu 
ets la meva mort». Amb aquesta rèplica genial Jean Marais se 
sotmetia, a Orfeo, a l’exclusivitat de la servitud amorosa. La 
creença (il·lusòria) de ser els únics a sofrir per elles prolonga 
ad vitam aeternam el seu regnat. Aristocràtiques o burgeses, el 
món plebeu els és prohibit perquè no és la classe social la que 
fa la força, sinó la indiferència a totes les misèries, percebudes, 
viscudes o compartides. Situeu una desemparada davant d’una 
sobirana, i veureu la força de la seva crueltat i del seu menyspreu 
–ningú s’ha oblidat de la humiliació de Juliet Berto davant de 
Françoise Fabian a Out 1–. Però no estar en condicions de 
dur a terme els gestos salvadors de la vida corrent potser sigui 
tràgic, i aquesta vulnerabilitat eleva perillosament l’aposta de 
la seva grandesa. Tot parodiant Corneille, caldria ensenyar-los 
això: «Per més grans que siguin les reines, elles són el que som 
nosaltres.» 

Signe particular: la postura del cap com a l’art d’indicar 
silenciosament el camí a seguir. 

Prohibicions: interpretar les Marqueses de Merteuil (massa verinositat 
declarada és perjudicial per a l’evidència de la seva grandesa). 

Suggeriments: interpretar les dones abandonades balzaquianes 
(però no tenim ja La Visiteuse de Jean-Claude Guiguet?). 

Traces: Marie-Armelle Deguy interpretant Viriate a Sertorius 
de Corneille.

Què ens demanen: la posició –paulhaniana– del presoner 
enamorat, fins i tot el síndrome Patti Hearst. 

LES SINCERES 

Figures emblemàtiques: Ingrid Bergman, Deborah Kerr.

País d’origen: els territoris nòrdics.

Caràcter: Cary Grant confiava a Deborah Kerr: «Et vaig 
estimar de seguida perquè eres sincera.» (Tú y yo). La sinceritat, 
revelada instantàniament al cor de les trobades i les converses, 
accelera, si no curtcircuita, el curs dels sentiments –l’amor a 
primera vista obliga–. L’impacte de la sinceritat no es mesura 
amb l’absència d’hipocresia o de secretismes. Les sinceres són 
en efecte capaces de mentir, d’interpretar, d’evadir, perquè la 
seva sinceritat passa de les confessions del discurs, arribant fins 
i tot a posar en perill la promesa d’una vida amorosa (la reculada 
sacrificial de Deborah Kerr a Tú y yo). Tot hi és, tornant caduques 
les dissimulacions i els no-dits futurs, revestint d’inanitat els 
desmentits de la paraula, en l’expressió. L’expressió imposa 
immediatament la llegibilitat dels moviments més secrets de 
l’ànima. Contràriament a les desemparades (Joan Fontaine...) 
o a les cristal·lines (Gene Tierney...), no ens les imaginem 
joves. En una paraula, són les dones madures per excel·lència, 
valentes com els petits soldats. Paradoxa: encarnació de la 
sinceritat, malgrat tot són les grans actrius de la comèdia 
conjugal, la que suposa un càlcul (de les ganyotes, dels pactes, 
de les malapteses, de les seduccions). Una comèdia sincera no 

Ingrid Bergman a Europa ‘51 (Roberto Rossellini, 
1952)

Maria Casarès a Orfeo (Orphée, Jean Cocteau, 1950)

EL JOC DE LES 7 FAMÍLIES: LES FAMILIES D’ACTRIUS
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és un art del timing, dels malentesos, dels efectes (anticipats) 
del seu encant..., sinó una manera de posar el final abans del 
començament, de rebutjar el tempo del seductor degustant la 
progressió de la seva conquesta i la imminència del moment en 
què elles “es rendiran”, confiant-li –sincerament– que no val la 
pena, perquè l’amor ja s’ha jugat. La sensatesa i la impaciència 
d’aquesta constatació, que no és pas cruel, vénen evidentment 
del teatre (Elena y los hombres). La generositat del seu joc les 
fa capaces, més que cap altra, d’una gran compassió. «Perquè 
la pietat profunda és igual que una pluja, ella sempre acaba 
recaient sobre la terra d’on s’havia elevat i és una benedicció 
per als camps.» (Rilke) La seva sinceritat (expressiva) culmina 
en l’abandonament de si i elles també deixen els seus marits 
(Europa 51, Té y simpatía) per consagrar-se als seus sacerdocis. 

Signes particulars: elles saben callar-se per escoltar millor 
(Deborah Kerr i la mare de Cary Grant a Tú y yo, Ingrid 
Bergman i Giulietta Massina a Europa 51). 

Prohibicions: interpretar dones rectes que es concedeixen una 
escapada extraconjugal (La mujer que quiso pecar). 

Suggeriments: que un marit mori d’amor per elles (La Princesse 
de Clèves). 

Traces: no ens n’oblidem pas, a la banda japonesa, de Kogure 
Michiyo, la germana gran de Los músicos de Gion (Mizoguchi). 

Què ens demanen: comprendre la seducció profunda exercida 
per la virtut domèstica. Visca l’amour fou conjugal! 

LES CRISTAL·LINES 

Figura emblemàtica: Gene Tierney.

País d’origen: les regions boreals.

Caràcter: «M’he apassionat per ella com un pot estar-ho per 
una espècie de flor.» (Marcel Proust) No són virtuoses, tan sols 
reservades, i la llacuna mental les assetja constantment. Quan 
Gene Tierney deixa ressonar el tic-tac d’un rellotge fatídic 
(Laura), els crits d’un ofegat que espera desesperadament el seu 
socors (Que el cielo la juzgue), els ecos d’una sonata escapada 
d’un obsessiu retrat (El castillo de Dragonwyck), els esclats d’un 
riure perdut en el passat, el de Rex Harrison (El fantasma y 
la señora Muir), el seu rostre sembla fer o reflectir preguntes 
falsejades. Sempre “en excés”, com si la pel·lícula passés d’ella 
tan sols deixant-la passar, ella obre una a una les portes del relat 
per tal que cap incident n’esguerri la trama. Aquesta candidesa 
a prova de foc reenvia la llum, les nostres mirades i els petons 
dels homes als seus orígens, allà on el mal encara no existeix. 
Les cristal·lines no són pas dones, únicament noies o falses 
dones madures (Tempestad sobre Washington) que suporten 
meravellosament el maquillatge artificial de l’envelliment (El 
diablo dijo no) per arribar millor al que serà la seva recompensa: 
esdevenir un fantasma, estimar allò que esdevenim, estimar els 
fantasmes (El fantasma y la señora Muir). Oferir-se als encants 
de l’eternitat, no és aquest el miratge que les consagra a la 
curiositat contemplativa dels espectadors? 

Prohibicions: caminar hipnotitzada pels ampits de finestra, a 
no ser que sigui sota la prescripció del doctor Korvo (Vorágine), 
diabòlic metge que aplica al peu de la lletra el principi del 
“remei en el mal”. 

Suggeriments: encarnar el rol de Madame de La Chanterie, 

Gene Tierney a Que el cielo la juzgue (Leave Her to 
Heaven , (John M. Stahl, 1945)

AXELLE ROPERT
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heroïna en qui la clemència sobtada féu pronunciar a l’antic 
procurador, finalment perdonat, aquesta frase kleistiana: 
«Els àngels també es vengen.» (Balzac, El revers de la història 
contemporània).
 
Signes particulars: ofereixen als homes (Don Ameche) i als 
apareguts (Rex Harrison) la possibilitat de ser immortals.

Traces: una veu infantil que, de matrimonis fracassats en 
tractaments psiquiàtrics de xoc, es creu guarida. (Llegiu 
l’autobiografia de Gene Tierney, Self-Portrait). 

Què ens demanen: pregunteu-li a JFK.

LES DECIDIDES 

Figures emblemàtiques: les actrius hawksianes, Anne Bancroft 
(Siete mujeres). 

País d’origen: els jocs olímpics de la vida moderna.

Caràcter: aquestes són les millors dones per prendre una 
decisió. Aquesta decisió amorosa i dinàmica (a Hawks) o moral 
i final (a Ford) és inseparable d’una acció física. Si la tria d’un 
bàndol o d’un moviment es fa en un instant, és perquè, en el 
seu món, la incertesa no existeix i no pot existir. Si la doctora 
de Siete mujeres, maquillada com una nina oriental, creua el 
destí tràgic de les heroïnes mizoguchianes quan se sacrifica, és 
per accentuar millor una diferència fonamental, el rebuig a tota 
“condició femenina”. El seu heroisme no té res a veure amb les 
altres dones, i sobretot no té la inexorabilitat d’una condició. 
La solitud protegeix, incloses les solidaritats. Aquella que se 
sacrifica a l’última pel·lícula de Ford també ha de trencar el 
mur de silenci que empresona una altra noia, a El milagro de 
Ana Sullivan. Les actrius hawksianes (Paula Prentiss, Katharine 
Hepburn, Gail Hire, Elsa Martinelli, Carole Lombard, Ann 
Sheridan, Rosalind Russell) només poden ser estimades en 
conjunt, perquè el gest d’una convoca la resposta d’una altra, 
perquè l’aparició d’un “espècimen” implica l’existència dels 
altres. Una actriu hawksiana és un exemplar, mentre que al 
davant només té la indistinció d’una comunitat masculina. 
De tota manera no es tracta de “guerra” de sexes, sinó d’una 
intransigència tan fútil com exigent: fer perdre la paciència 
al seu company masculí (objectiu no confessat de tota actriu 
hawksiana). A elles els encanta enfonsar-se en els sofàs, ficar-se 
il·lícitament a les habitacions, alliberar feres furioses, caminar 
com si superessin obstacles i parlar com si saltessin tanques. 
«Estimat Volgelstein, aquest és l’últim producte, el fruit més 
recent de la gran evolució moderna: la noia autònoma!» (Henry 

James). Quina serà la seva victòria? Oficialment, una victòria 
amorosa, i l’home cau als seus braços; oficiosament, una victòria 
clínica, i ell retorna a la infància. Després d’haver descobert 
finalment l’elixir de la joventut, la fórmula somniada, el doctor 
Fulton li confia aquesta frase definitiva: «com es pot sobreviure 
a la pròpia infància?» (Me siento rejuvenecer) Recordeu-vos de 
Cary Grant a La fiera de mi niña, La novia era él, Me siento 
rejuvenecer o de Rock Hudson a Su juego favorito... Per què la 
seducció ha de prendre aquesta estranya forma? Una resposta 
s’imposa: per a elles l’amor no és més que l’ocasió de concedir-
se el luxe d’una pausa. De fet es tracta, com sempre en Hawks, 
d’una història de moviment, de dinàmica, de mobilitat, de ritme. 
Les heroïnes hawksianes senzillament no podrien mantenir el 
tempo sense permetre’s, potser, el temps d’una pel·lícula, una 
petita pausa masculina, la conquesta d’un sapastre regressiu 
i fresc, sublimment tou com Rock Hudson o John Gavin. Per 
això no creiem que el gineceu constitueixi la seva inabastable 
terra escollida... No és més agradable viure com aquí, en un 
món on ningú pot seguir-vos, en un món que no para de fer 
marxa enrere en contacte amb vosaltres, en un món amb 
retard, o més aviat (realment) retardat? El món de les actrius 
hawksianes és un món retardat pels seus homes, tots els homes, 
pels seus savis despistats, els seus detectius sense un duro, els 
seus cowboys paquidèrmics, els seus aviadors cornelians, els 
seus mariners sentimentals, els seus caçadors irritats, els seus 
periodistes presa de la velocitat, els seus esportistes nyicris, 
els seus faraons traïts, els seus militars cecs... I en aquest món 
sempre cal matar dos pardals d’un tret: bufar una mica seduint-
los i reduir el seu retard alarmant-los. 

Signes particulars: els encanta robar als homes la seva pompa, 
la veu greu (Lauren Bacall, Paula Prentiss) o l’uniforme (la 
doctora Cartwright de Siete mujeres)...

Prohibicions: aparèixer nua a la pantalla. L’elegància del seu 

Anne Bancroft a Siete mujeres (7 Women, John Ford, 1966)

EL JOC DE LES 7 FAMÍLIES: LES FAMILIES D’ACTRIUS
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físic ossut ve del fet que suporta la roba i les paraules trepidants. 
Retireu el vestit, i només restarà l’estructura. 

Suggeriments: el paper de la Pentesilea de Kleist per a Anne 
Bancroft i les heroïnes stendhalianes (Mathilde de La Mole, 
la comtessa Sanseverina, la duquessa de Palliano...) per a les 
actrius de Hawks. 
 
Traces: han sembrat molt. Als Estats Units, Michelle Pfeiffer, 
Linda Fiorentino, Jamie Lee Curtis i Melanie Griffith estan 
llestes per al relleu. A França, esperem que Marianne Denicourt 
es “desaburgesi” i que Dominique Reymond es “despagesitzi”. 

Què ens demanen: preveure els seus fets i gestos per tal de 
ser, com a mínim una vegada, sincrònics amb elles (missió 
impossible).

Publicat originalment com «Le jeu des 7 familles: Les familles 
d’actrices» a La lettre du cinéma, Núm. 2, pp. 46-51. París: maig 
1997.

AXELLE ROPERT
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El cinema i els actors

García Figar

Cinema and its actors

El cinema ha estat assaltat pels actors que hi treballen, al 
seu parer amb èxit i glòria. No hem de ser nosaltres els que 
els desenganyem. Els uns, actors, han anat al cinema portats 
per la sagrada fam de l’interès, gens resignats a la mediocritat 
financera, i menys encara a la seva incapacitat de treball. El 
cinema, pensaren, és assequible a les més humils pretensions, 
i qualsevol “espavilat” podia aspirar-hi a un paper. Bon negoci 
amb poca feina, i un negoci divertit. Quin espanyol no es creu 
capaç i amb empenta per dur a terme la gesta que sigui? Aquest, 
que és un valor racial, té les seves fallides quan està mal situat 
i va mal dirigit.

Les “estrelles” –és un dir–, són tan poques les que brillen al cel 
de la cinematografia!, tenen un altre mòbil més elevat i més 
fràgil: la celebritat. Ha de ser d’una emoció immensa veure’s 
a la pantalla, ben vestides o ben nues, convidades, afalagades, 
festejades, enamorades i parlant la seva pròpia parla, escoltant-
se a si mateixes i sentint, entre el públic, el seu nom de pila o el 
seu pseudònim d’empresa. Les borratxeres de la publicitat solen 
servir de mare a moltes altres borratxeres.

Els intents cobdiciosos i els intents exhibicionistes no sempre 
han estat a l’alçada de la realitat; els últims menys que els 
primers. Ser actor o estrella de cinema no és aparèixer a 
la faràndula, comèdia o drama encarnant la figura d’un 
personatge, d’una idea, d’un ésser, sinó que està en l’encert i 
veritat d’encarnar-lo bé, completament, vivint la seva mateixa 
vida, tal com la presenta el seu creador, tal com ha estat en si 
mateixa. Fa poc vam veure a la pantalla un Don Juan Tenorio 
que era un graciós titellaire, i una Doña Inés que era una 
mestressa amb més exageracions i lleugereses que les alcavotes 
de Monipodio. Tirso no els hagués reconegut com a obra seva, 
ni Zorrilla, tampoc, com a fills adoptius de la seva musa. Si una 
acció s’executa tan sols per un interès no sol aconseguir la seva 
perfecció, perquè està per ell malmesa ja en els seus inicis. Quan 
la intenció exhibicionista antecedeix a l’acció, ja va desplaçada 
a l’exageració, l’amanerament i a la tensió muscular, que tant 
enlletgeix les representacions.

Un actor o una estrella necessiten com a primer postulat en la 
representació l’“oblit de si”, la impersonalitat; ja que, si bé tots 
els valors personals han de posar-se al servei del paper, el “jo” 
ha d’ocultar-se, amagar-se i oblidar-se, com a enemic primer 
de la representació. És clar que aquest despullament total de 
si mateix exigeix altes condicions personals, coneixements 
gens vulgars de si, intuïcions precises de personatges, èpoques, 
ambients, maneres de ser, amb l’habilitat corresponent per 
encarnar-los tots en la unitat de si mateix, no com un vestit que 
només cobreix superfícies, sinó com a substància que es xucla 
i transforma en vida. La falta d’aquestes perfeccions porta els 
actors a allò vulgar, buf i populatxer.

Les “encarnacions i reencarnacions” dels personatges són obra 
de molt d’estudi, observació i experiència, i l’actor ha de baixar 
al medi on els personatges veritables actuen, i en cas que ja no 
existeixi, a aquells que els signifiquen millor i conserven alguns 
o molts dels seus trets destacats. Les “maneres de ser” dels vells 
aristòcrates no s’assemblen de cap manera als “nous rics”, ni 
tenen amb ells cap punt de coincidència. La “psicologia militar” 
té característiques diferencials, a les quals s’arriba per la doble 
disciplina, interna i externa, la que subordina la voluntat pròpia 
a la voluntat aliena i la que prepara els membres, donant-los 
agilitat i soltesa per als moviments concertats i els ritmes 
cadenciosos. El militar no és l’uniforme ni la graduació, és una 
“forma de ser” peculiar, exclusiva d’una categoria social. Més 
encara, és un ric filó en moltes famílies militars de correcció, 
noblesa, cavallerositat i culte a l’honor, que arriba als nens 
i a les dones. Encarnar un militar és fer-se militar, absorbir 
“les maneres militars” tan profundament que constitueixin 
una segona naturalesa. Quants actors hi han pensat? Es 
vesteix l’uniforme i ja es pensa que s’ha aconseguit la classe. 
Per aquesta raó, la majoria dels militars de la pantalla són la 
caricatura o la màscara del militar en tot el que té de dolent i 
en res del que té de bo. El mateix hem de dir de l’encarnació de 
mestres, clergues, notaris. En un segle de liberalisme no s’han 
conegut tipus millors per a la representació teatral, i ara per al 
cinema, que els de Rabelais o Galdós. La representació mateixa 
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de l’actor “popular” va falsejada en el seu conjunt i mutilada en 
els seus detalls per inspirar-se en el tipus menys representatiu 
del popular: el chulo o el castís. Negarem a l’actor “popular” la 
seva psicologia basada en la tradició, en la saviesa del temps, en 
ràncies experiències, en aquest “pes” d’elevació espiritual que 
han deixat en el fons de la seva ànima els segles?

L’encert en els actors està en la seva “capacitat absortiva”, que 
és una perfecció molt pujada i de pocs. La immensa majoria 
“no aconsegueix el seu paper”, quedant-se en la superfície 
del personatge; i aquest defecte s’aprecia i es distingeix en les 
metamorfosis que pateix l’actor al llarg de l’escena, en variants 
constants, on ell mateix es nota diferent i variat; i més ho nota 
el públic, que es creu davant de personatges diversos, essent 
l’actor un de sol.

Aleshores, seria necessari crear “Escoles d’actors”? Els actors no 
es creen, ni tampoc s’improvisen. L’actor neix; l’actor ve a la vida 
en possessió dels valors substantius necessaris per a l’escena; 
però aquests valors estan sense polir: són valors diamantins tal 
com es troben en el seu lloc natiu.

Primerament han de buscar-se, i un cop se’ls ha trobat, portar-
los a l’“Escola d’actors” per al poliment. El poliment tampoc és 
una experiència ni una gimnàstica muscular, sinó que és un 
treball ordenat, dur i flexible, sobre els valors natius, obligant-
los al major servei i rendiment. A quina feina no se sotmet 
aquell que pretén dedicar-se al cant? Quantes són les privacions 
que se’ls imposen?

El bon actor ha de ser un tipus normal, ben configurat, 
perfecte de membres, harmònic, solt de moviments, flexible, 
de veu clara i entonada, correcte, disciplinat i, sobretot, d’un 
naturalisme ple. Ha de posseir els majors quirats d’educació, 
de delicadesa. Ha de ser sensible i no histèric, vehement i no 
temerari, emotiu i no llagrimós, valent i no orgullós, temperat i 
no covard, enamorat i no boig, reflexiu i no calculista, llest i no 
precipitat, calmat i no lent.

Tinc, en escriure així, censors interessats que no acceptaran 
el meu judici. Els drames no són obres, més que d’homes 
perfectes, de roïns, anormals o tarats, homes de lletja categoria? 
Els actors reals, sí. Ara, que els que els encarnen no han de 
ser com ells, perquè no ho aconseguirien. El personatge real, 
encara que sigui defectuós, i ho serà en la seva figura o moral, 
no ha de ser-ho el fingit, pel fet mateix que fingeix, i en la 
ficció ha de buscar la perfecció de la mateixa. L’encarnació 
demana la perfecció del defectuós, que està en el terme mig 
entre l’exageració extremista i la parquedat acovardida. Perquè 
el borratxo parli amb paraula lenta, entretallada i obscura, ha 
de seguir aquesta pauta l’actor? Llavors el cinema seria o per 

a sords o per a durs d’orella. L’espectador ha d’entendre totes 
les paraules clarament, amb la seva entonació i el seu accent 
propis, sense perdre síl·laba ni accent. Caminen pels cinemes 
actors que posseeixen veus de borratxos perfectes –encara que 
en realitat no ho siguin– i que si continuen “filmant” pel·lícules 
hauran de sotmetre’s a una cura rigorosa de les cordes vocals. Al 
públic cal donar-li el perfecte dins de les formes del representat. 
Podem representar-nos don Juan Tenorio lleig, amb els incisius 
sobreposats, les cames esquifides i la veu atiplada i femenina? 
Doncs així vam veure en una pel·lícula don Juan Tenorio. I un 
home que té els incisius muntats l’un sobre l’altre, i té les cames 
esquifides, no pot enamorar una dona; i l’home que posseeix 
una veu femenina no pot jurar intensament ni fer proeses, 
encara que siguin totes elles condemnables. Llavors, els homes 
“lletjos”, físicament defectuosos, descol·locats amb si mateixos i 
amb el públic, no han de dedicar-se al cinema. Nosaltres no els 
ho recomanem.

NOTES

Editorial de Primer Plano, Any IV, Núm. 144, p. 3. Madrid: 18 
de juliol de 1943. 

GARCÍA FIGAR
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Tot preguntant als directors: ¿A quin actor estranger 
correspon la personalitat de…?

Josefina de la Torre

Cinem Asking the directors: What foreign actor’s personality corresponds to...? 

Tony Román

Oficines d’Hércules Films. Tony Román, el director d’Escuadrilla, 
em rep amb una ampla salutació plena de simpatia. Està ficat 
a fons en la preparació d’un nou film que dirigirà per a la 
mateixa Hércules Films i que duu per títol Boda en el infierno. 
Per no robar un minut de més al seu preciós temps, li llanço 
immediatament la pregunta:

— Digues-me, Tony: A quin galà estranger creus tu que 
correspon la personalitat d’Alfredo Mayo?

Em contesta sense titubejos. 

— Encara que, indubtablement, cada actor té la seva personalitat 

definida, i en Mayo la posseeix ben acusada, jo crec que la seva 
correspon a la de Charles Boyer i Jean Gabin… Naturalment, 
amb la superioritat, a favor de l’Alfredo, de la seva joventut. 

Roman en silenci uns moments.

— Observaràs que els dos actors que t’he dit són francesos… I 
és que no veig a Alfredo Mayo en cap dels galants americans. 
I tu?

Però com que jo el que vaig buscant és la seva opinió, somric 
agraïda.
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Edgar Neville

Li pregunto per Rafael Rivelles. 

— A quin actor estranger creus tu que correspon la seva 
personalitat?

Contesta, ràpid:

— A cap. En Rafael s’assembla a si mateix. Pot, a més, fer el que 
altres actors no podrien. Algun dia tots ho veurem. 

L’Edgar és rotund en les seves declaracions. Després reflexiona 
uns segons.

— Potser —afegeix— podria tenir la seva referència en Leslie 
Howard… Però no n’estic convençut.

José Luis Sáenz de Heredia

El realitzador de Raza contesta la meva pregunta.

— Luis Arroyo té per mi el seu antecedent físic més aproximat en 
aquell “Buddy” Rogers eclipsat de la pantalla ianqui. Però és només 
en el físic que me’l recorda.

— …?

— L’afinitat de personalitats no existeix entre aquests dos actors. 
És a dir, crec jo que no existeix, ja que de Luis Arroyo pot dir-se, 
encara que sembli estrany, que no n’he vist cap pel•lícula.

— Com és això? —pregunto amb curiositat, al mateix temps que 
li recordo que gairebé totes les que en Luis porta fetes han estat 
sota la seva direcció.

— Precisament aquesta col·laboració diària em priva de 
la capacitat d’espectador ingenu necessària per establir un 
paral·lel de personalitats. En canvi, m’autoritza a conèixer les 
enormes possibilitats d’actor d’aquest noi, que arriba al cinema 
amb el millor complement a les seves grans qualitats: una afició 
al cinema per l’art veritablement optimista.

Luis Marquina

Una trucada telefònica: «Demà, a les dotze, a Cifesa». I el 
director de Torbellino arriba, puntual, a l’hora indicada. El nom 
de Manuel Luna està sobre la taula.

— Manolo Luna? En la meva opinió, la seva personalitat 

JOSEFINA DE LA TORRE
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correspon a la de Willie Birgel, el famós actor alemany. Em 
refereixo al seu tarannà, no al seu físic. 

Ha d’atendre una trucada, però torna en pocs segons.

— En Luna és un actor excel·lent: flexible, sobri. Contra l’opinió 
d’alguns, jo crec, sincerament, que en Manolo no és el tipus de 
“traïdor”, sinó el galant serè, equilibrat, de reaccions assenyades.

Eduardo García Maroto

Tenim una conversa telefònica, perquè a Eduardo Maroto és 
impossible veure’l: muntatge de Raza… Oro vil… preparació 
d’un nou film a Ballesteros… Al principi es resisteix a contestar-
me. És massa modest. 

— Doncs… Ricardo Merino… s’assembla físicament a Ricardo 
Merino.

— I en el seu treball?

— En el seu treball jo li trobo certa semblança amb el gran actor 
francès Charles Boyer.

Li demano a Maroto una fotografia per completar aquest 
reportatge. Es defensa. Finalment, em diu:

— Perquè vostè no es pensi una altra cosa, li enviaré el que 
em demana. Ja veurà que és fatal. Tinc el mal costum de fer 
servir ulleres durant el rodatge, i així doncs, quan em veuen a la 
Premsa, em confonen amb un venedor de loteria.

Eusebio Fernández Ardavín

Em rep a les oficines de Suevia Films. Tots els seus minuts 
estan comptats, ja que s’ocupa de la preparació de la 
nova pel·lícula que farà per a aquesta casa. La seva feina 
l’absorbeix, però no per això deixa d’atendre’m amb gentil 
amabilitat. 

— Crec que Fernández de Córdoba té el seu corresponent 
en Spencer Tracy. Així almenys l’he vist jo a Unos pasos de 
mujer, pel·lícula que acaba de rodar amb mi. No només en 
la seva actuació com a actor, sinó fins i tot en el seu físic, 
m’atreviria a afirmar que s’assembla a aquest gran actor de la 
pantalla americana.

Adolfo Aznar

El director de Todo por ellas pensa una mica abans de contestar-
me.

— Sobre Luis de Arnedillo tinc un criteri que potser li sorprengui 
a ell mateix. Un director entra en la psicologia dels seus artistes 
més profundament que els seus familiars o íntims.

Escolto amb interès.

— Arnedillo, que potser posseeix la més bella veu masculina de 
la nostra pantalla, és home que canvia enormement quan riu, o 
simplement somriu. Fins al punt d’encasellar-lo entre els galants 
romàntics o els “dolents”: els dos extrems d’absoluta serietat en la 
interpretació. És una equivocació lamentable…

— …?

— Cal donar-li papers d’home “fatal”, diguem-ho així, desenfadat, 
de simpatia perillosa per a les dones, i llavors la seva personalitat 
adquirirà un relleu extraordinari. Papers de cínic elegant, mundà 
i escèptic. Semblant al que interpreta el famós William Powell. 
Un exemple és l’escena de la fonda de Flandes, d’El milagro del 
Cristo de la Vega, en la qual Arnedillo es revela com un valor 
indiscutible de personal simpatia i àgil desimboltura.

TOT PREGUNTANT ALS DIRECTORS: ¿A QUIN ACTOR ESTRANGER CORRESPON LA PERSONALITAT DE…?
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Aznar acaba assegurant:

— Crec que quan se li confiï una interpretació adequada al seu 
físic i temperament, aquest formós i correctíssim galant obtindrà 
fàcilment el seu triomf definitiu.

José López Rubio

Em rep al seu despatx de la casa Ulargui, i, en el meu honor, 
encén l’estufa elèctrica. És un detall que agraeixo molt.

— Sempre és difícil trobar el doble d’un actor —comença 
dient-me—, perquè tota semblança és a costa de la personalitat 
d’un dels dos: del que s’assembla a l’altre. I ja, en tot art, el que 
s’assembla a un altre…

— No obstant …

— A Julio Peña, malgrat que el conec millor que a mi mateix, 
se’m fa difícil trobar-li la seva rèplica. Espera a veure…

Respecto el seu silenci amb gran curiositat.

— En el físic i en l’artístic, hauríem de fer una mescla entre Robert 
Montgomery i Phillips Holmes, i potser així…

Julio Fleischner

En el mateix “plateau” de Roptence, entre escena i escena de 
¡Qué contenta estoy!, aconsegueixo que Julio Fleischner contesti 
la meva pregunta, i dóna així proves de ser un director d’una 
paciència encantadora. Però és l’únic mitjà que tinc d’aconseguir 
la seva opinió. 

— Tony d’Algy? —interroga, mirant l’actor que creua en aquell 
moment—. Potser la seva personalitat correspongui a la de Clive 
Broock1, i potser, igualment, a la de Melwyn Douglas. Però és 
molt difícil trobar la semblança quan es tracta d’un actor amb 
una personalitat tan destacada com en Tony.

— …? 

— He fet amb ell dues pel•lícules. M’encanta la seva feina. En Tony 
és un magnífic “actor de cinema”, que és, sens dubte, la varietat 
més difícil dins de la professió d’actor. Té, a més, tal coneixement 
de la càmera, que és dels que menys cel•luloide gasten.

L’ajudant de direcció s’acosta.

— Llest el diàleg.

I Julio Fleischner, tot donant per acabat el nostre, em permet 
quedar-me en un raconet per veure l’escena que es rodarà.

José Busch

Em diuen que puc trobar el director de Para ti es el mundo en un 
bar elegant, i m’hi dirigeixo. Efectivament. No es fa de pregar a la 
meva petició, i ben aviat estem asseguts en una taula, cara a cara. 

— Antonio Casal… Sincerament, mai hi havia pensat. Però ja està. 
Sens dubte. L’Antonio té figura de galant i faccions fotogèniques. 
No obstant, els papers que millor li van són els còmics. No creu 
vostè que encaixa perfectament en el caràcter de Cary Grant?

NOTAS

1/ A la versió catalana hem mantingut les incorreccions en els 
noms estrangers de l’original. (Nota de l’editor)

Publicat originalment a Primer Plano, Any II, Núm. 63, pp. 12-
14. Madrid: 28 de desembre de 1941. 

JOSEFINA DE LA TORRE
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GODART, Caroline. The Dimensions of Difference: 
Space, Time and Bodies in Women’s Cinema and 
Continental Philosophy.

Fang Qi

Rowman & Littlefield International Ltd, London, 2016, 120 pp.

Luce Irigaray ha estat una teòrica recurrentment citada a la 
literatura feminista sobre cinema, tot i que, curiosament, 
molt pocs d’aquests escrits han emprat les seves teories com 
a base consistent per realitzar una anàlisi cinematogràfica. 
Pertinentment, el llibre The Dimensions of Difference: Space, 
Time and Bodies in Women’s Cinema and Continental Philosophy, 
de Caroline Godart (2016), vol emplenar aquest buit.

Godart analitza al seu text quatre pel·lícules rellevants de 
cineastes dones –El piano (The Piano, 1993) de Jane Campion, 
Beau Travail (1999) i Trouble Every Day (2001) de Claire Denis, 
i La niña santa (2004) de Lucrecia Martel –. Com a entramat 
filosòfic, l’autora treballa amb una enginyosa conjugació de les 
observacions d’Irigaray sobre la diferència sexual amb certs 
punts de trobada amb altres filòsofs com Bergson, Deleuze i 
Nietzsche.

Godart inicia la seva argumentació prenent els dos models 
de trobades heterosexuals proposats per Irigaray. En el model 
fal·locèntric, l’espai entre l’home i la dona s’elimina i ella acaba 
posseïda per ell mitjançant la negació del seu propi espai. En el 
règim de reconeixement de la diferència sexual, per contra, la 
singularitat de la dona es conserva mentre el desig s’esdevé en 
la trobada entre tots dos.

D’aquí sorgeix un dels conceptes que l’autora prendrà com a 
punt de referència durant tot el llibre, el concepte de l’“interval”, 
proposat per Irigaray. L’“interval”, segons Irigaray, es refereix a 
una distància que protegeix la integritat de cadascuna de les 
parts d’una relació heterosexual, mentre que, al mateix temps, 
està disposada a desaparèixer si es vol construir una intimitat. 
Godart ens exposa que el desig, en termes d’Irigaray, és una 
obertura a l’altre, però, al mateix temps, una distància que es 
manté per preservar la singularitat de cadascú i impossibilitar 

la possessió per part de l’altre. Per tant, Irigaray proposa una 
nova relació heterosexual que essencialment consisteix a 
eliminar la subjugació a l’altre. A l’espai temporal de l’interval 
emergeixen diverses possibilitats, i dins d’elles la feminitat 
autònoma que existeix per si mateixa. Tenint en compte el que 
s’ha dit fins aquí, el llibre, que fa servir les nocions d’Irigaray en 
la seva anàlisi cinematogràfica, introdueix una valuosa font de 
coneixement a la crítica feminista sobre cinema.

Les pel·lícules que s’hi analitzen fan referència a aquest punt de 
partida teòric constantment. Les directores “coincidentment” 
s’inclinen per la tècnica de filmar les figures femenines 
mitjançant un primer pla marcat per una “visualitat tàctil” (la 
proximitat que visualitza una textura, apel·lant al tacte), i al 
mateix temps els concedeixen la distància reservada mitjançant 
l’emmudiment i la construcció dels seus propis espais interiors. 
Com a conseqüència d’aquest estil de filmació, emergeix 
una tipologia de dona desitjable i íntegra que es resisteix a 
la reificació de la mirada masculina. El cinema femení que 
es presenta en aquest llibre és un cinema que, en comptes 
de promoure una identificació amb els seus personatges, 
conversa principalment amb la intuïció de l’espectador –entesa 
aquesta intuïció en termes de Bergson–. Possiblement com 
a conseqüència de l’especial sensibilitat de les directores, les 
pel·lícules recorren a sentits com l’oïda i el tacte –en contrast 
amb aquelles propostes que, en un rígid règim de mirada 
masculina heterosexual, només recorren a la visió com a font 
primordial de coneixement–. Aquesta freqüent preferència es 
conjuga amb una narrativa ambigua que afavoreix el sorgiment 
d’una obertura cap a l’altre, cap al femení.

Godart confirma l’existència d’una mirada revertida que es 
destaca especialment al cinema de Claire Denis. En aquest cas, 
l’observació per part de la directora dels cossos masculins en 
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vigorós moviment no ha de ser interpretada com una mirada 
d’imposició de poder, sinó més aviat com una trajectòria més, 
una entre d’altres, considerada com a diferència sexual entre 
la directora i l’estranger o l’alteritat –els seus personatges 
masculins a la pantalla–. El llibre ens proposa amb agudesa 
que és l’emoció de meravellar-se la que alimenta aquesta 
mirada femenina. Per a Descartes, és el meravellar-se davant 
d’un nou descobriment, i la sensació de sorpresa que genera, 
el que ens condueix a la primera de les passions. Irigaray, per 
la seva banda, s’apropia d’aquesta concepció cartesiana i atorga 
al meravellar-se un afecte creatiu basat en el reconeixement de 
la diferència, que resulta constructiu per a les noves relacions. 
Segons Godart, aquesta és la relació entre la directora i els 
seus personatges. La distància entre directora/espectadors i el 
misteriós altre (els personatges que apareixen a la pantalla) es 
manté, i la singularitat de l’altre es resisteix a ser simplement 
un objecte erotitzat de la mirada. Aquesta distància es concreta 
amb les tècniques formals que utilitza: les mirades perdudes 
(la discordança entre la mirada i el seu objecte), la interrupció 
del causa-efecte, els espais aberrants, el muntatge el·líptic. Tot 
porta a una sensació d’impossibilitat d’aconseguir l’altre. La 
mirada de la directora cap als seus personatges masculins és 
una mirada neutra, simpatitzant i sense judici, respectant totes 
les seves singularitats amb la finalitat de sensibilitzar el seu 
interior. Els admira tal com són als seus mons habituals des de 
l’interval de la diferència sexual.

El llibre insisteix en la temporalitat com a element significant 
per marcar la integritat de cada trajectòria, representada pels 
personatges en una “imatge del temps”. La durada del temps 
marca l’alteritat i la diferència entre les entitats singulars, obertes 
a convertir-se en un procés sempre fluid, i serveix així com 
a condició prèvia per eliminar la possessió entre els amants. 
Els amants tenen les seves respectives temporalitats, on poden 
desenvolupar les seves singularitats i les seves trobades íntimes 
i sensuals. En exposar els seus espectadors a la dilatada durada 
de les seves pel·lícules, les directores tractades en aquest llibre 
aposten per una capacitat de relació lliure i desjerarquitzada.

Les pel·lícules tractades al llibre justifiquen la singularitat de 
cada personatge, la seva complexitat interior i la seva legítima 
existència, fins i tot en el que fa referència a la violència sexual. 
Godart observa la freqüència amb què aquesta violència sexual 
hi apareix, desviant-se aquí dels plantejaments d’Irigaray. 
Mentre que Irigaray concep una relació lliure de la repressió 
fal·locèntrica, on el mutu respecte de la diferència sexual 
entre home i dona condueix a la seva igualtat, les directores 
no pretenen resoldre en els seus universos cinematogràfics la 
tensió d’aquestes dues tendències de trobada. Les pel·lícules 
representen la violència sexual explícitament, però sense 

condemnar la seva brutalitat. Com bé defineix el llibre, totes les 
pel·lícules esmentades conviden a interpretar obertament els 
seus personatges: no els classifiquen en les típiques dualitats que 
farceixen el cinema clàssic (el dolent i el bo, el bonic i el lleig, 
l’heroi i el vilà, etc.); més aviat els sumeixen en l’ambigüitat i les 
contradiccions pròpies de la humanitat. Les figures femenines, 
sovint mudes o de poques paraules, reflecteixen la mirada de 
les cineastes, una freda observació sense judici sobre la ferocitat 
inherent del desig –ja que el desig en el seu fons és inenarrable–. 
Sembla ser que l’única opció que ens deixen als espectadors, i 
aquí resideix el plaer resultant d’aquest cinema, és rendir-nos 
als constants canvis i les forces irreconciliables d’una vida 
guiada per la intuïció (en contrast amb el model cinematogràfic 
masculí, dominat per l’acció i el coneixement). Juntament amb 
aquestes agudes observacions, el llibre de Caroline Godart ens 
obre a la revolucionària possibilitat de superar la rígida divisió 
del món en categories i significats preestablerts.

FANG QI
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BRADATAN, Costica; UNGUREANU, Camil (eds.) 
Cinema and Sacrifice.

Rebecca Anne Peters

Routledge, London, 2016, 176 pp.

Si busquem la definició de “sacrifici” pot semblar una mica 
discordant veure que, en general, la primera definició de la 
paraula que apareix és el significat més literal i menys utilitzat o 
plantejat: l’oferiment d’una vida, en especial a una deïtat. En l’ús 
que en fem diàriament, el segon significat, més predominant, es 
refereix a la noció d’abandonar alguna cosa. Tanmateix, també 
es pot trobar un terme mig, com ara la pèrdua de la vida en la 
persecució d’un objectiu polític o personal, fora d’un context 
religiós.

Aquesta tensió entre una visió més secular de la paraula 
“sacrifici” i el significat religiós crea una sensació de discordança 
al llarg de Cinema and Sacrifice. La noció de sacrifici, fins i tot 
de vida, en els sentits secular i religiós és un debat subjacent 
present en els assajos que formen aquest llibre. Com Bradatan 
assenyala al capítol introductori, «els sacrificis complauen els 
déus i duen el perdó als humans; porten la pau als enemics i fan 
amics; solucionen crisis, curen traumes col·lectius, fan o refan 
vincles comuns» (2014: 2).

Aquests punts de vista tan complexos i variats al voltant del 
concepte de sacrifici es qüestionen per mitjà de seleccions 
fílmiques. Cada capítol està escrit per un acadèmic diferent, 
i de vegades els autors vénen de punts de vista teòrics molt 
distants entre si. En conjunt, el llibre explora els aspectes 
divergents del sacrifici a través del mitjà cinematogràfic; el grup 
divers de textos crea un debat ric i complex amb les pel·lícules 
que s’hi analitzen, així com entre els textos mateixos. La tensió 
més interessant entre els assajos apareix quan passen de fer 
contribucions centrades en política a fer interpretacions del 
sacrifici més obertament teològiques. La presència de la religió 
mai acaba d’abandonar el tema. Cada discussió sobre aquest 
concepte, fins i tot en el sentit secular, manté una referència a la 
religió, d’una manera o altra. 

Aquest recordatori del sentit subjacent i més històric de sacrifici 
apareix un bon nombre de vegades al llarg de la primera meitat 

del llibre, encara que la formin textos que tracten el tema des de 
l’esfera social, o “aquest món”. La noció d’aquesta presència de la 
religió o el mite es tracta especialment a l’assaig de Bargu sobre 
Hunger (Steve McQueen, 2008). Diu:

«Per a Horkheimer i Adorno, les aventures d’Odisseu, i sobretot 
la seva topada amb les sirenes, es poden llegir com un moment 
formatiu per a la constitució del subjecte modern perquè 
apunten cap a l’enllaç entre mite i raó. El mite ja és enteniment 
i l’enteniment torna al mite» (2014:10).

Aquesta natura circular, que torna cap al mite, reflecteix la 
presència constant de la religió en el debat sobre el sacrifici al 
llarg del llibre.

Cada capítol excepte un (l’últim) pren en consideració una 
pel·lícula o un petit grup de pel·lícules i el concepte de sacrifici 
en relació a aquestes obres fílmiques. No tenen l’objectiu 
d’arribar a un consens sobre l’ús o les maneres d’entendre la 
representació del sacrifici al cinema, sinó que cada autor tracta 
la seva selecció de pel·lícules individualment, per mitjà del 
marc que la pel·lícula mateixa ofereix. Així, en lloc d’intentar 
trobar punts en comú, els textos forcen expressament el lector a 
veure diferents capes i punts de vista pel que fa a la combinació 
central de cinema i sacrifici. L’últim assaig es desmarca dels seus 
predecessors i se centra en la perspectiva teòrica individual de 
Lyotard (basant-se en quatre textos clau de la seva obra), oferint 
així un altre angle des del qual es pot entendre el sacrifici i la 
seva relació amb el cinema.

Les pel·lícules van des de grans èxits de taquilla, com Braveheart 
(Mel Gibson, 1995), La pasión de Cristo (The Passion of the 
Christ, Mel Gibson, 2004) o Melancolía (Melancholia, Lars von 
Trier, 2011), fins a pel·lícules molt menys conegudes, algunes 
de les quals compten amb no actors. Cada exemple de sacrifici 
és individual i té poc a veure amb les altres pel·lícules que 
s’analitzen al llarg del llibre. Però, per què haurien de tenir-hi 
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a veure? Una de les afirmacions principals del volum és que hi 
ha molts tipus de sacrifici i cadascun d’ells s’ha de tractar des 
de l’angle que s’adeqüi millor al cas de la pel·lícula en qüestió.

Encara que podria semblar que un grup d’assajos tan dispars 
entre si ho tindria difícil per trobar una continuïtat per al 
conjunt, el punt fort del volum es troba en presentar les dues 
respostes teòriques principals sobre el sacrifici al cinema: la 
social o política i la teològica. Els textos avancen des d’una 
distància conscient respecte la visió religiosa del sacrifici 
cap a l’acceptació d’aquest punt de vista, encara que en 
alguns moments retinguin el significat teològic i rebutgin 
les narratives religioses tradicionals (com passa en el cas del 
penúltim capítol, escrit per Bradatan). A més, els textos tenen 
continuïtat en el tractament de les pel·lícules; cada un d’ells 
fa servir la pel·lícula com a punt de partida i impuls per a la 
teoria que es tractarà, i no al revés.

Tanmateix, un aspecte important de la conversa que el 
volum no aborda és una visió general històrica de les moltes 
manifestacions del sacrifici al llarg de tota la història del 
cinema. Tot i que els assajos individuals tracten el tema 

en relació a la pel·lícula concreta que estan analitzant, o 
profunditzen en el marc teòric des del qual tracten una 
pel·lícula, cap d’ells ofereix una perspectiva històrica a gran 
escala. Encara que el text introductori suggereix que un dels 
objectius del projecte és omplir un buit en el complex estudi 
sobre el sacrifici al cinema, és injust esperar que una sèrie de 
textos aconsegueixi fer el que seria difícil d’abordar en un 
llibre sencer dedicat només a una visió històrica sobre el tema. 
A més, l’objectiu no és una perspectiva històrica, sinó que és 
fer un cop d’ull a tots els angles i perspectives en aquest tema 
interdisciplinari.

Publicat per primer cop com una edició especial d’Angelaki: 
journal of the theoretical humanities el 2014, aquesta 
compilació d’assaigs serà d’interès per als lectors d’estudis 
fílmics, així com per als de teologia. Tanmateix, d’una forma 
més generalen conjunt ateny també els estudis mediàtics en 
un sentit ampli, així com els estudis de filosofia, psicoanàlisi, 
política (especialment biopolítica), cultura popular i estudis 
culturals. La natura interdisciplinària d’aquest llibre és una de 
les seves característiques més fortes; no es limita a abordar el 
tema del sacrifici al cinema des d’un sol punt de vista. 

REBECCA ANNE PETERS
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