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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” proposa un viatge al fascinant món d’un dels creadors 
més importants de la història del cinema, a través d’objectes originals i projeccions 
 

 

GEORGES MÉLIÈS 
LA MÀGIA DEL CINEMA  

 

«Les pel·lícules tenen el poder de capturar els somnis.» Georges Méliès 
(1861-1938) va introduir la màgia i la ficció al cinema quan aquest encara 
estava a les beceroles i era gairebé només documental. La contribució del 
cineasta francès al setè art és fonamental. Va ser dibuixant, mag, director 
de teatre, actor, decorador, tècnic i també productor, realitzador i 
distribuïdor de més de 500 pel·lícules entre el 1896 i el 1912. Va regnar en 
el món del gènere fantàstic i del trucatge cinematogràfic durant gairebé 
vint anys, abans de caure en l’oblit i la ruïna econòmica, que el van portar 
a destruir els negatius de totes les seves pel·lícules. L’Obra Social 
”la Caixa” presenta Georges Méliès. La màgia del cinema, la primera gran 
mostra al nostre país dedicada al primer il·lusionista del cinema. 
L’exposició aprofundeix en les arrels culturals, estètiques i tècniques de 
Méliès a partir de més de 400 objectes: pel·lícules, fotografies, dibuixos, 
pòsters, aparells originals de l’època, vestuari, maquetes i documentació. 
Es projecten 21 films, amb una atenció especial a Le voyage dans la Lune 
(1902). La mostra s’ha dut a terme amb la col·laboració de La 
Cinémathèque Française, que disposa de la col·lecció més important a 
escala mundial d’objectes de Méliès. L’exposició es completa amb una 
àmplia i renovada programació d’activitats complementàries entre les 
quals destaquen les projeccions de films amb música en directe i una 
activitat participativa per tal que el visitant creï la seva pròpia pel·lícula 
inspirant-se en els trucatges d’aquest mestre del setè art. 
 

 
Georges Méliès. La màgia del cinema. Dates: del 26 de juliol al 8 de desembre de 
2013. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Organització i producció: 
exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb La 
Cinémathèque Française. Comissariat: Laurent Mannoni, director científic del 
Patrimoni i del Conservatori de Tècniques de La Cinémathèque Française. 
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Vers les étoiles [Cap a les estrelles], 1906.  
© La Cinémathèque française. Foto: Stéphane 

Dabrowski. 
 

Madrid, 25 de juliol de 2013. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; i el director científic del Patrimoni i del Conservatori de 
Tècniques de La Cinémathèque Française, Laurent Mannoni, inauguren 
aquesta tarda l’exposició Georges Méliès. La màgia del cinema, homenatge a 
qui ha estat anomenat el primer il·lusionista del cinema. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a les manifestacions artístiques fonamentals en la conformació de la 
sensibilitat contemporània. En aquesta línia s’emmarquen les exposicions 
dedicades al cinema, que juntament amb la fotografia, és la forma artística més 
característica del segle XX. Així, l’entitat ha dedicat mostres retrospectives a 
grans noms del món del cinema, com Charles Chaplin i Federico Fellini, i ha dut 
a terme projectes com L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en 
moviment, que relacionava l’obra dels pioners del cinema amb els artistes 
contemporanis a partir, precisament, de l’exemple de Méliès. 
 

I és que l’obra de Georges Méliès (1861-
1938) és vigent encara avui dia, en 
especial en les produccions dels grans 
creadors de Hollywood, perquè, com 
afirmava ell mateix el 1933, «qui pot 
viure sense féerie, sense una mica de 
fantasia?». La pel·lícula La invenció 
d’Hugo (2011), amb la qual Martin 
Scorsese li retia un merescut 
homenatge, ha tornat a situar en primer 
pla la vida i l’obra de Méliès. 
 

Fill d’un empresari del calçat, Georges Méliès (1861-1938) va ser dibuixant, 
mag, constructor d’artefactes, director de teatre, actor, decorador, tècnic i 
també productor, realitzador i distribuïdor de més de 500 pel·lícules entre el 
1896 i el 1912. Va regnar en el món del gènere fantàstic i del trucatge 
cinematogràfic durant gairebé vint anys i la seva contribució al setè art fou 
fonamental: va introduir el somni, la màgia i la ficció al cinema, quan encara 
estava a les beceroles i era només documental.  
 
Enfront del cinema de caràcter documental dels germans Lumière, l’acte 
fundacional de Méliès va consistir a combinar l’univers de Jean Eugène Robert-
Houdin, el pare de la màgia moderna, amb la cinematografia de Marey, com 
també a donar un decidit impuls del cinema com a espectacle.  
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Le voyage dans la Lune [Viatge a la Lluna], 1902.  
6è quadre: la càrrega del canó.  
© La Cinémathèque française. Foto: Stéphane 
Dabrowski. 
 

Com a geni dels efectes especials, Méliès va aplicar al cinema trucs de màgia i 
la tècnica de la llanterna màgica: pirotècnia, efectes òptics, desplegables 
horitzontals i verticals, aturades de càmera, foses encadenades, 
sobreimpressions, efectes de muntatge i de color… És com si aquest virtuós de 
la tècnica ho hagués inventat i utilitzat tot. 
 
Méliès va viure uns quants anys daurats, d’una popularitat extraordinària, que 
van culminar amb l’estrena, el 1902, de Le voyage dans la Lune (Viatge a la 
Lluna), film que van veure milions d’espectadors. Malauradament, l’expansió de 

la indústria cinematogràfica i l’aparició 
de grans empreses com Pathé o 
Gaumont van portar Méliès a la ruïna i 
l’oblit. El 1923, totalment arruïnat, va 
destruir els negatius de totes les seves 
pel·lícules. Va acabar venent joguines a 
la parisenca estació de Montparnasse i 
més endavant es va refugiar en un asil 
d’Orly. El periodista Léon Druhot el va 
reconèixer a l’estació i a partir d’aquell 
moment la seva obra es va començar a 
valorar de nou i a recuperar. 
 

Més de 400 peces per reviure la màgia del cinema de Méliès 

 
D’on ve, Méliès? Com va forjar el seu univers extraordinari? Quines van ser les 
seves fonts d’inspiració? Aquesta mostra dóna respostes a totes aquestes 
qüestions i demostra que la gènesi del món meliesià és als orígens mateixos 
del cinema: ombres animades, llanterna màgica, fantasmagoria, 
cronofotografia, màgia i fantasia.  
 
L’exposició permet aprofundir en les seves arrels culturals, estètiques i 
tècniques. La mostra està dividida en tres grans àmbits. El primer vincula la 
seva manera d’entendre el cinema amb els seus antecedents històrics (teatre 
d’ombres, fantasmagories i llanterna màgica) i ens introdueix en el seu univers 
creatiu.  
 
Méliès entenia el cinema com una obra total i, així, el segon àmbit de la mostra 
ens explica com converteix el cinema en un mitjà d’expressió personal: 
dissenyava els decorats i el vestuari, i escrivia els guions dels seus films, on 
també feia d’actor, càmera, muntador, productor, distribuïdor i empresari. Un 
dels atractius principals de l’exposició és poder conèixer com es van gestar 
algunes de les seves pel·lícules més conegudes, veure tot el material de treball 
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James Pettibone, llanterna de projecció amb 
passavistes d’alumini fos i làmpada d’arc elèctric, 

Cincinnati, Ohio, c. 1888.  
© La Cinémathèque française. Foto: Stéphane 

Dabrowski. 

que s’ha conservat —entre el qual hi ha el vestuari original de Le voyage dans 
la Lune (Viatge a la Lluna)— i reviure la sensació de les primeres projeccions, 
amb aparells de l’època i objectes únics, com per exemple la primera càmera 
de Méliès.  
 
L’exposició presenta un darrer àmbit que posa l’accent en com Méliès és 
oblidat per la indústria i com anys més tard ressuscita. Així, destaca el paper 
cabdal que té en l’evolució de la història del cinema, un valor que arriba fins als 
nostres dies gràcies al film d’Scorsese Hugo, amb el qual finalitza l’exposició. 
 
Georges Méliès. La màgia del cinema ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de La Cinémathèque Française. Fundada el 1936, disposa de la 
col·lecció més important a escala mundial de dibuixos, pel·lícules, aparells, 
vestuaris i objectes de Georges Méliès, així com d’un extens i valuós fons 
d’objectes i imatges relacionats amb els inicis del cinema. 
 
En total, la mostra presenta 418 peces, 
21 de les quals són films originals del 
cineasta francès, alguns restaurats i 
digitalitzats expressament per a aquesta 
mostra. L’exposició es completa amb 67 
fotografies (entre originals i còpies 
modernes), així com dibuixos, gravats, 
pòsters. També s’hi podrà contemplar 
una selecció d’aparells originals 
(llanternes màgiques, praxinoscopis, el 
cinematògraf dels Lumière i una càmera 
cronofotogràfica) i també còpies 
manipulables que permetran als visitants 
descobrir els efectes que creen aquests 
artefactes. Finalment, cal destacar altres peces, com ara vestuari original de 
l’època, maquetes i documentació i correspondència. 
 
Georges Méliès. La màgia del cinema es completa amb la publicació del 
catàleg de la mostra, una monografia en profunditat que permet omplir el buit 
existent en la bibliografia sobre Georges Méliès al nostre país. 
 
Com és habitual, l’Obra Social ”la Caixa” ha preparat un divers programa 
d’activitats relacionades amb Georges Méliès. La màgia del cinema. Amb 
l’objectiu de fomentar la participació activa del públic, també s’ha creat el 
concurs Participa Méliès, una activitat participativa oberta a totes les persones 
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que disposin d’un dispositiu per gravar, per tal que creïn els seus propis vídeos 
basats en alguns dels trucatges típics de la cinematografia de Méliès. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
1. LES ARRELS DEL CINEMA DE GEORGES MÉLIÈS: L’ART DE L’ENGANY 

 
Ombres xineses, llanterna màgica, fantasmagoria, il·lusions òptiques, discos 
estroboscòpics, fotografia animada: «l’escriptura del moviment», nascuda a les 

cavernes prehistòriques, esdevé un tema central a partir del segle XVII. La iconografia 
mòbil de l’«art de l’engany», plena de diables i monstres inquiets, de vistes diürnes i 
nocturnes, va originar una cosmogonia estranya que impregnà profundament l’obra del 

mag Méliès.  
 
Quant al cinematògraf, que era en realitat una fusió de procediments inventats per 

altres (Étienne-Jules Marey, Thomas Edison, Émile Reynaud), Méliès se’l va fer seu de 
seguida per crear una nova fantasmagoria, més dinàmica, gràcies a la invenció del 
trucatge, avui anomenat efectes especials. D’aquesta manera, Méliès va crear alhora 

l’espectacle cinematogràfic, la pel·lícula d’efectes especials i el cinema de ficció. 
 
� Les ombres xineses 

Georges Méliès era un gran amant de les ombres animades i va freqüentar 
diversos cabarets parisencs que oferien aquest tipus d’espectacles a finals del 
segle XIX. La idea de crear ombres animades amb les mans, o de retallar i articular 

figures per després situar-les entre una font lluminosa i una tela blanca per poder 
observar la projecció de les siluetes, constitueix una de les primeres connexions 
directes entre el moviment, la llum i la posada en escena teatral. A França, el 

teatre d’ombres xineses de Dominique Séraphin havia atret milers d’espectadors 
des del 1784. El moment culminant d’aquest art va arribar el 1886 amb els 
espectacles de Caran d’Ache i d’Henri Rivière al cabaret Le Chat Noir, on es 

respirava una atmosfera alhora poètica i estrafolària, que va influir Méliès en gran 
manera. 

 

� La perspectiva 

El descobriment de la perspectiva se situa al Renaixement, tot i que va ser al segle 
XVIII que van aparèixer instruments que en permetien apreciar els efectes: caixes 

d’òptica, cambres obscures, etc. La sensació del pas del temps, típicament 
cinematogràfica, es transmetia mitjançant les vistes òptiques diürnes i nocturnes; la 
realitat es deformava amb anamorfosis que s’havien d’interpretar a través de 

miralls, i a la segona meitat del segle XVIII, Martin Engelbrecht oferia els primers 
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Lapierre (Manufacture d’optique), 
llanterna màgica en forma de torre Eiffel, 

París, 1889. © La Cinémathèque 
française. Foto: Stéphane Dabrowski.  

efectes de relleu amb els seus meravellosos teatres de perspectiva. Georges 
Méliès va enquadrar les seves pel·lícules com Engelbrecht, amb decorats 
successius i a vegades mòbils. 

 
� La llanterna màgica 

Aquest instrument òptic, que l’astrònom holandès 

Christiaan Huygens va donar a conèixer a mitjan 
segle XVII, permetia projectar en una pantalla, en 
una sala a les fosques, imatges fixes o 

animades. Eren imatges pintades sobre vidre que 
es podien animar mitjançant mecanismes 
enginyosos. La llanterna màgica va ser molt 

popular fins que va aparèixer el cinema. Dividida 
entre dues tendències —com el cinema més 
endavant (d’una banda, recreava la vida, i de 

l’altra, projectava les vistes més insòlites)—, va 
generar una iconografia específica, sovint força 
estranya, i en aquest sentit va ser una de les 

fonts d’inspiració principals de Méliès, que també 
va ser «llanternista». Méliès va retre homenatge 
a aquestes projeccions lluminoses l’any 1903 en 

la seva pel·lícula La lanterne magique (La 
llanterna màgica), en la qual unes petites 
ballarines s’escapen d’aquest aparell òptic. 

 
� La fantasmagoria 

Durant la dècada del 1790, inspirats pel «romanticisme negre», que feia furor en 

pintura (Goya, Heinrich Füssli o William Blake) i literatura (Mary Shelley, Goethe o 
Matthew Lewis), alguns físics i mags van idear un nou gènere d’espectacle 
lluminós: la fantasmagoria. A partir del 1792 es van organitzar a França, Alemanya, 

Anglaterra i Espanya grans sessions d’imatges lluminoses, animades, en color i 
sonores. A partir d’aquell moment, els mecanismes van ser cada vegada més 
elaborats: projeccions darrere la pantalla o sobre fum, imatges animades i amb 

volum que es feien més grans o més petites en lliscar la llanterna damunt d’uns 
rails, com en un tràveling, etc. Personatges lluminosos animats travessaven la 
pantalla en totes direccions, o apareixien al fons de la sala, s’acostaven als 

espectadors a una velocitat sorprenent i de sobte desapareixien. Eren visions 
espantoses que solien anar acompanyades de música, il·lusions acústiques, 
efectes pirotècnics i trucs de màgia. La fantasmagoria, precursora de les pel·lícules 

de terror, va esdevenir una de les grans fonts d’inspiració de l’estil meliesià. Així, la 
mort va ser un tema recurrent en l’obra de Méliès, per bé que, jovial com era de 
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mena, va acabar transformant amb gran enginy aquest gènere negre fantàstic en 
«alegre fantasmagoria». 

 

� L’estroboscòpia 

El fenaquistoscopi o disc estroboscòpic, desenvolupat el 1832 per dos 
investigadors alhora, el belga Joseph Plateau i l’austríac Simon Stampfer, permetia 

il·lustrar el fenomen de la persistència de les impressions lluminoses a l’ull i al 
cervell. Fou la base de la tècnica cinematogràfica. La iconografia produïda pels 
discos estroboscòpics era molt dinàmica, divertida i moderna. Per la seva càrrega 

estrafolària i absurda, algunes d’aquelles imatges animades anunciaven ja l’univers 
de Méliès. D’altra banda, el praxinoscopi, inventat per Émile Reynaud el 1876 i 
patentat el 1877, oferia la possibilitat de crear la il·lusió del moviment a partir 

d’imatges fixes. Amb un praxinoscopi millorat convertit en «teatre òptic», Reynaud 
va ser l’artífex de la primera projecció pública i de pagament d’imatges animades. 

 

� L’estereoscòpia 

El principi de l’estereoscòpia el va descobrir l’anglès Charles Wheatstone abans 
fins i tot de l’aparició del daguerreotip. Al principi, dos dibuixos semblants, tot i que 

lleugerament desplaçats l’un respecte de l’altre, s’observaven a través de dues 
lents; més endavant es va aplicar aquest sistema a la imatge fotogràfica, amb la 
qual cosa es va poder mostrar tot un món nou de relleu molt marcat. Aquest mateix 

principi és el que ens permet avui dia gaudir del cinema en 3D. 
 
� La fotografia del moviment 

La fotografia del moviment, juntament amb l’estereoscòpia, va ser una de les grans 
obsessions de la segona meitat del segle XIX. Un fotògraf anglès, Eadweard 
Muybridge, va aconseguir obtenir sèries de fotografies instantànies successives 

que mostraven el galop d’un cavall. D’altra banda, el metge francès Étienne-Jules 
Marey, després d’explorar el moviment a través del mètode gràfic, el 1882 va fer 
servir una primera càmera cronofotogràfica, molt moderna, per enregistrar un 

seguit d’imatges seqüencials en una sola placa de vidre sensible. L’any 1889, 
Marey va obtenir les primeres sèries d’imatges en cintes de cel·luloide. Aquesta va 
ser la innovació decisiva que va permetre el naixement del cinema com a art, 

tècnica i indústria. Marey fou també el primer a enregistrar els moviments dels 
mags i a «trucar» les fotografies animades, com va fer més tard Méliès. 
El cinetoscopi de Thomas Edison, concebut amb el seu assistent Dickson, era una 

màquina que funcionava amb monedes i permetia veure una pel·lícula 
cinematogràfica de 35 mm. Tot i que no hi havia projecció, sinó que simplement es 
mirava la pel·lícula dins de l’aparell, va ser un gran avenç. La primera sala de 

cinetoscopis oberta al públic, el Kinetoscope Parlor, es va inaugurar a Broadway el 
14 d’abril de 1894. El 1895, William Heise va rodar Execution of Mary Queen of 
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Georges Méliès. «Carregueu!!! (5è quadre). Institut 
d’Astronomia Incoherent», c. 1930. Recomposició d’una 
escena de Le voyage dans la Lune [Viatge a la Lluna, 
1902]. © La Cinémathèque française. Foto: Stéphane 
Dabrowski. 
 

Scots (L’execució de Maria Estuard), pel·lícula en la qual va utilitzar per primera 
vegada el trucatge de l’aturada de càmera que després va fer servir Méliès. 

 

2. MÉLIÈS, CINEASTA I MAG  

 
Georges Méliès es va endinsar en el món de la fotografia animada a partir del 1890, tot 
i que no es va decidir a emprar aquesta tècnica fins a la primavera del 1896, quan va 

triomfar la projecció cinematogràfica. Va comprar llavors la seva primera càmera a 
Londres, va fer les seves primeres pel·lícules, que projectava al seu teatre Robert-

Houdin o venia a firaires, i va iniciar la 

seva abundosa producció. Ben aviat va fer 
construir el primer estudi cinematogràfic 
envidrat a Montreuil, un «teatre de poses» 

intel·ligentment concebut, on va rodar la 
majoria de les seves pel·lícules.  
 

El geni de Méliès es va desbordar al 
començament de la dècada del 1900, 
amb cintes trucades amb tanta habilitat 

que els seus rivals van tenir moltes 
dificultats per imitar-lo. El 1902, Le 
voyage dans la Lune (Viatge a la Lluna) 

es va convertir en tot un èxit internacional.  
 

Méliès no era solament un cineasta extremament inventiu, sinó també un dibuixant 

molt destre. Gràcies als seus nombrosos esbossos que s’han conservat podem 
entendre com es van originar i crear les seves pel·lícules. 
 

� La màgia i la féerie 

Abans de convertir-se en un dels cineastes més importants dels inicis del cinema, 
Georges Méliès va ser un geni de la màgia, una faceta que va conrear al llarg de 

tota la seva vida. Fascinat pels titelles des de la infantesa, es va iniciar en la 
prestidigitació durant una estada a Londres, a la dècada del 1880, amb dos grans 
mestres: John Maskelyne i David Devant. El juliol del 1888, ja a París i gràcies a la 

fortuna del seu pare, va comprar el petit teatre del seu gran mestre, el mag Robert-
Houdin, on va presentar sainets il·lusionistes plens de fantasia i de sorpreses. Allà 
va desplegar inicialment la seva imaginació portentosa, per exemple a L’armoire du 

décapité récalcitrant (L’armari del decapitat recalcitrant, 1890), sainet que incloïa 
un dels trucs més delirants de tots els números de màgia que hi va presentar. Dalt 
d’aquell escenari, Méliès va desplegar tota la seva imaginació, va plasmar tot el 

seu temperament i va idear tota mena de trucatges màgics, mecànics, òptics i 
catòptrics, que després li van fer un bon servei en les seves pel·lícules. Méliès va 
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ser també un fervent admirador de la féerie, gènere de teatre basat en faules i 
històries fantàstiques molt de moda durant la segona meitat del segle XIX. Tant la 
màgia com la féerie van ser dues fonts d’inspiració fonamentals per al conjunt de la 

seva obra. 
 
� El cinematògraf 

L’aparició del cinematògraf Lumière va ser un moment important en la vida de 
Georges Méliès. El 1895, l’industrial de la fotografia Louis Lumière, aprofitant els 
avenços tecnològics de l’època, va perfeccionar els aparells inventats per Marey, 

Reynaud i Edison, i va aconseguir combinar de manera satisfactòria la projecció (la 
vella llanterna màgica de Huygens) i l’obtenció d’imatges successives del moviment 
(la cronofotografia de Marey). La patent del cinematògraf es va registrar el 13 de 

febrer de 1895 i la primera pel·lícula, La sortie des usines Lumière (La sortida de la 
fàbrica Lumière), es va rodar el mes de març d’aquell mateix any a Lió.  
La primera projecció cinematogràfica pública es va organitzar al Salon Indien del 

Grand Café del Boulevard des Capucines de París, el 28 de desembre de 1895, i 
va fer sensació: «Vam quedar tots bocabadats, estupefactes», va declarar Méliès. 
La projecció cronofotogràfica o cinematogràfica va fer la volta al món ràpidament, 

com al segle XVII la llanterna màgica. 
 
� Méliès cineasta 

Acostumat als escenaris i a la psicologia de la prestidigitació, Méliès va adonar-se 
de seguida de les possibilitats espectaculars i meravelloses que oferia el 
cinematògraf Lumière, aparegut el 1895. Tanmateix, els Lumière es van negar a 

vendre-li un exemplar del seu aparell argüint: «Aquesta invenció no té futur…». Per 
sort, Méliès va trobar un artefacte equivalent a Londres creat per l’òptic Robert 
William Paul. La seva primera pel·lícula no fou altra cosa que un plagi dels 

Lumière, però poc després va rodar Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin 
(Escamoteig d’una dama al Robert-Houdin, 1896), film de trucatges que va 
consagrar la fusió, precoç i decisiva, de la màgia i el cinema.  

Va ser una idea brillant, ja que, mentre que la majoria de pioners del cinema 
s’acontentaven a filmar «arribades de trens en una estació», Méliès va traslladar a 
les seves pel·lícules l’extraordinària cosmogonia que havia posat en escena al 

teatre Robert-Houdin: la màgia d’èpoques remotes, la fantasmagoria de 
Robertson… El seu univers diabòlic, d’una velocitat extrema, on es combinaven el 
terror i el riure, era ple de diables, esquelets, fantasmes i dimonis que 

evolucionaven davant d’uns decorats de perspectives forçades: el cinema es va 
retrobar amb els seus orígens ancestrals, els de la llanterna màgica. 

 

� L’estudi de Montreuil 

Al començament del 1897, Méliès va fer construir a la seva propietat de Montreuil-
sous-Bois un estudi envidrat exactament de les mateixes dimensions que el teatre 
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La source enchantée [La font 
encantada], 1892. © Centre 

National du Cinéma et de l’Image 
Animée, en dipòsit a La 

Cinémathèque française. Foto: 
Stéphane Dabrowski. 

 

Robert-Houdin (13,50 × 6,60 m), amb una alçària de 4,50 m i coronat per un sostre 
de vidre de dos aiguavessos que arribava a 6,20 m en el seu punt més alt. L’any 
1900 el va equipar amb camerinos per als artistes, magatzems per als decorats i 

trapes i finestrons per tamisar la llum. El va fer servir fins al final de la seva carrera 
cinematogràfica.  
Malauradament, no en va quedar res, d’aquell estudi envidrat, el primer concebut 

exclusivament per a la cinematografia: fou destruït en acabar la Segona Guerra 
Mundial. Henri Langlois, el fundador de La Cinémathèque Française, el va poder 
visitar abans que el demolissin i va afirmar: «A Montreuil és on es podia 

comprendre i desxifrar millor l’univers de Méliès. Però ha estat tot arrasat, malgrat 
els nostres advertiments. Tot en aquell indret l’evocava: a la planta baixa, al 
camerino dels figurants, caps d’autòmats i bigues rovellades provinents del taller 

patern. A l’estudi, vam poder caminar per la fossa emprada per a tantes pel·lícules 
de trucatges. Era plena de decorats i hi havia també mobles amb trompe-l’œil. I en 
aquella gàbia de vidre, en part feta miques, al bell mig de les heures, ens vam 

veure immersos en la llum que li havia permès rodar les seves pel·lícules, però 
també en el misteri d’un món encantat». 

 

� Els «trucs» de Méliès 

Sobreimpressió, foses encadenades, muntatge, fons 
negres, primers plans amb diferència d’escala, efectes 

teatrals i pirotècnics, il·lusionisme… Gràcies al cinema 
de trucatges, Méliès podia dur a la pantalla allò que no 
sempre era possible a l’escenari d’un teatre, ni tan 

sols al del Robert-Houdin: cossos tallats, esclafats, 
explotats; caps i extremitats separats del cos però 
amb vida; multiplicació, permutació, transformació o 

levitació de personatges i objectes, etc. Segons 
afirmava: «Un truc en porta un altre; davant l’èxit del 
nou gènere, me les vaig enginyar per trobar 

procediments nous i imaginava successivament els 
canvis de decorats fosos, obtinguts amb un dispositiu 
especial de l’aparell cinematogràfic; les aparicions, 

desaparicions i metamorfosis obtingudes per 
superposició de fons negres o parts negres reservades als decorats; així com les 
superposicions sobre fons blancs ja impressionats […]. Més endavant van venir els 

trucs de caps tallats, de desdoblaments de personatges, d’escenes interpretades 
per un sol actor que, desdoblant-se, acabava interpretant, ell tot sol, fins a deu 
personatges semblants que representaven l’acció els uns amb els altres. I 

finalment, fent servir els meus coneixements especials d’il·lusionisme aplegats al 
llarg de 25 anys de pràctica al teatre Robert-Houdin, vaig anar introduint al 
cinematògraf trucs de tramoia, de mecànica, d’òptica, de prestidigitació, etc.».  
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En certa manera, els trucatges de Méliès anticipaven els efectes especials digitals 
d’avui dia. Els grans directors de Hollywood, com ara George Lucas, Steven 
Spielberg o Martin Scorsese, s’inspiren sovint en el mestre i consideren que va ser 

el mag de Montreuil qui va obrir la capsa de Pandora. 
 
� Una nova fantasmagoria 

En l’obra de Méliès, que era un gran amant de la figura de Mefistòfil, sempre hi ha 
un reguitzell de fantasmes, diablons, gnoms, bruixes, dimonis, monstres, espectres 
i esquelets que fan de les seves tant com poden per fer trontollar l’ordre establert, 

però també hi apareixen sempre fades, genis i crucifixos diversos que se les 
empesquen per mantenir-los a ratlla. Méliès recorre força sovint a la iconografia de 
la llanterna màgica, de la féerie i de la fantasmagoria per construir el seu art. De 

tota manera, transforma la fantasmagoria macabra que practicava Robertson 
(Étienne-Gaspard Robert) en un espectacle còmic, en què la mort és tràgica però 
alhora ridícula. Totes les seves pel·lícules són plenes de vida, de moviment i de 

detalls: de fet, Méliès tenia horror al buit i a la lentitud, com també a la mort, per bé 
que, paradoxalment, fos un tema recurrent en la seva obra. A les mans del mag 
Méliès, el rei dels trucatges, el cinema es va convertir en un poder xamànic. 

 
� Le voyage dans la Lune 

La pel·lícula més coneguda de Méliès és Le voyage dans la Lune (Viatge a la 

Lluna), rodada a l’estudi de Montreuil el 1902. S’inspira en diverses fonts, com ara 
Jules Verne, H. G. Wells, atraccions de fira o una opereta que Offenbach va 
presentar el 1875 al Téâtre de la Gaîté. La producció es va allargar durant mesos i 

va exigir una inversió important. La cinta, de 260 metres (és a dir uns 13 minuts de 
projecció), inclou 30 quadres o escenes. Hi abunden trucatges sorprenents, com 
ara la famosa seqüència en què la Lluna rep l’impacte de l’obús a l’ull o el quadre 

en què els astrònoms somien l’Óssa Major, els set estels de la qual són rostres 
femenins. Le voyage dans la Lune va deixar el món fascinat. Es van fer tantes 
còpies il·legals del film, sobretot als Estats Units, que Méliès va haver d’obrir una 

sucursal en aquell país per protegir els seus drets. 
 
� Altres viatges fantàstics 

La «lògica de l’absurd» de Méliès es prestava en particular al tema dels viatges. El 
1904 va adaptar l’obra de teatre Le voyage à travers l’impossible (Viatge a través 
de l’impossible), amb el subtítol «una inversemblant aventura d’un grup de savis de 

la Societat de Geografia Incoherent». En el cas d’À la conquête du Pôle (A la 
conquesta del pol, 1911), el professor Maboul viatja al pol nord en el seu 
«aerobús» malgrat el risc de ser devorat pel Gegant de les Neus. Maquinària 

teatral, desplegables panoràmics horitzontals i verticals, maquetes, 
sobreimpressions, foses encadenades, aturades de càmera, efectes pirotècnics: 
en l’obra de Méliès, els viatges mai no són tranquils. Sí que són acolorits i exòtics, 
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com en el cas de Les aventures de Robinson Crusoé (Les aventures de Robinson 
Crusoe, 1902), film basat gairebé en el mateix principi narratiu que Le voyage dans 
la Lune (Viatge a la Lluna): arribada a una terra hostil, peripècies amb els 

indígenes, fugida, tornada al país, xaranga i desfilada, apoteosi… Méliès satisfà 
així el gust del públic pels països llunyans i la fantasia. Amb les seves pel·lícules 
ofereix la possibilitat de fer la volta al món en uns quants minuts onírics. 

 
� Méliès i les dones 

Georges Méliès, que ràpidament va esdevenir l’atracció dels actors i les actrius del 

Théâtre du Châtelet, el Folies-Bergère i l’Òpera de París, es va envoltar al llarg de 
tota la seva carrera com a cineasta de joves actrius i ballarines que veien una 
oportunitat de millorar presentant-se al teatre Robert-Houdin o a l’estudi de 

Montreuil. Es va enamorar d’una, Jehanne d’Alcy, que es va convertir en la vedet 
de la Star Film i, molt més tard, en la seva segona esposa. Va ser precisament ella 
qui va interpretar una de les poques pel·lícules «llicencioses» de Méliès, Après le 

bal (le tub) [Després del ball (el cubell), 1897].  
A les seves pel·lícules, les dones són esquarterades, desmembrades i incinerades 
o bé es converteixen en papallones, abelles, bruixes o diablesses; són també les 

seves còmplices, visions màgiques, deesses, fades, princeses i sovint les qui 
tenen la clau per accedir a un món de somni i fantàstic.  
Méliès se sentia especialment orgullós d’haver estat el primer a dur a la pantalla el 

personatge de Joana d’Arc (Jeanne d’Arc, 1900): «Evidentment, per a mi, “l’home 
dels trucs”, el que de debò era temptador de la història era la part fantàstica: 
visions, aparicions, la crema d’una dona de viu en viu! I, és clar, l’ascensió al cel. 

Tot plegat, accions prou delicades de representar sense caure en el ridícul». I 
afegia: «És l’obra més gran feta fins a avui en fotografia animada». 

 

3. MORT I RESURRECCIÓ DE MÉLIÈS 

 
El 1912, per encàrrec de la poderosa empresa Pathé, Georges Méliès va rodar les 
seves tres últimes pel·lícules, que van ser totes grans fracassos financers. No eren 

bons moments per a les fantasies i les pel·lícules de trucatges: el realisme poètic de 
Feuillade triomfava a les pantalles, David W. Griffith imposava un nou ritme al cinema 
mundial des dels Estats Units, s’acostava la Primera Guerra Mundial… Les 

companyies cinematogràfiques franceses Pathé, Gaumont i Éclair es van convertir en 
importants monopolis amb sòlides bases financeres, mentre que Méliès es negava a 
transformar la seva petita empresa artesanal en «societat anònima».  

 
El 1923, incapaç de retornar els seus préstecs a Pathé, Méliès va haver de vendre la 
propietat de Montreuil. Per guanyar-se la vida, es va posar a treballar en una petita 

botiga de joguines al vestíbul de l’estació de Montparnasse, on el va reconèixer un 
periodista l’any 1926. El 1929 es va organitzar una gala en honor seu i al cap de tres 
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Georges Méliès el 1895, als 34 
anys d’edat. © La Cinémathèque 
française. Foto: Stéphane 
Dabrowski. 
 

anys es retirà amb Jehanne d’Alcy (la seva esposa des del 1925) i la seva néta al 
glacial castell d’Orly, llavors propietat de la Mútua del Cinema. Va morir a París el 21 
de gener de 1938. L’homenatge més recent i espectacular a la figura de Georges 

Méliès ha estat la pel·lícula Hugo (2011) de Martin Scorsese. 
 
 

LA VIDA DE MÉLIÈS 
 
Georges Méliès va néixer el 8 de desembre de 1861 a París. Als 23 anys, durant una 
estada a Londres, va quedar fascinat per la prestidigitació i, el 1888, en retirar-se el 

seu pare del negoci familiar de calçat de luxe, va rebre una 
fortuna considerable, amb la qual va poder comprar el 
teatre del mag Robert-Houdin. En aquell petit teatre va 
crear sainets màgics amb trucatges complexos que, 
posteriorment, li van servir per al cinema. 
 
A finals del 1895 va descobrir el cinematògraf dels 
germans Lumière, que el va captivar. Quan es van negar a 
vendre-li l’aparell, Méliès va recórrer a un òptic londinenc, 
Robert William Paul, que havia inventat una càmera. En 
tornar a París va rodar les seves primeres cintes, i el maig 
del 1896 va començar a realitzar les seves primeres 
pel·lícules trucades, com ara Le manoir du diable (La 
mansió del diable) o Escamotage d’une dame chez Robert-
Houdin (Escamoteig d’una dama al Robert-Houdin).  
 

El públic, fascinat, en demanava més. Per donar resposta a aquell gran èxit, Méliès va 
fer construir a la propietat familiar de Montreuil-sous-Bois, sense reparar en les 
despeses, un estudi de cinema completament envidrat. L’any 1902, amb Le voyage 
dans la Lune (Viatge a la Lluna), va ser un dels més reeixits. La duplicació il·legal 
d’aquest film, però, va arribar a tal punt als Estats Units que Méliès va haver d’enviar a 
Nova York el seu germà Gaston per obrir una sucursal en representació de la marca 
Méliès Star Film. 
 
L’any 1908 va ser el de la seva màxima esplendor: a l’estudi de Montreuil es van filmar 
més de cinquanta pel·lícules. També va suposar, però, l’inici del declivi de Méliès, que 
es va veure superat per la producció massiva de Pathé i Gaumont i per l’arribada de 
cineastes extraordinàriament dotats, com ara Ferdinand Zecca, Louis Feuillade, 
l’espanyol Segundo de Chomón (especialitzat com ell en pel·lícules de trucatges) o 
David W. Griffith als Estats Units. Pathé va produir el 1911 i el 1912 les darreres cintes 
de Méliès, que van ser un fracàs malgrat la magnífica À la conquête du Pôle (A la 
conquesta del pol). 
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El 1917 va provar de fer la reconversió al teatre sense èxit, i el 1922 va haver de 
vendre la propietat de Montreuil. El 1925 es va demolir la sala Robert-Houdin. 
Desesperat i totalment oblidat pel públic i la professió, Méliès va destruir tots els 
negatius de les seves pel·lícules. 
 
Després de casar-se en segones núpcies amb una de les seves primeres actrius, 
Jehanne d’Alcy, va trobar feina de venedor de joguines al vestíbul de l’estació de 
Montparnasse, a París, on un periodista el va reconèixer per casualitat el 1926. 
Aquella trobada casual va suposar el seu redescobriment, que es va produir sobretot 
arran de la Gala Méliès, celebrada el 1929 a la sala Pleyel; s’hi van poder projectar vuit 
de les seves pel·lícules, que havien estat miraculosament recuperades. Va morir el 21 
de gener de 1938. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dijous 25 de juliol, a les 19 h 
 
Georges Méliès. La màgia del cinema 
A càrrec de Laurent Mannoni, director científic del Patrimoni i del Conservatori de 
Tècniques de La Cinémathèque Française i comissari de l’exposició 
 
 

CONCURS «PARTICIPA MÉLIÈS» 

Del 26 de juliol al 27 d'octubre de 2013  
Lliurament de premis: 15 de novembre, a les 20 hores 

www.participamelies.com 
 
L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa una nova activitat participativa coincidint amb 
l’exposició Georges Méliès. La màgia del cinema. Ofereix la possibilitat que els 
visitants facin el seu propi vídeo inspirant-se en els fantàstics trucs de l’inventor dels 
efectes especials. Només cal un dispositiu que pugui gravar (càmera, vídeo, mòbil o 
tauleta) i fer un vídeo d’un màxim de 3 minuts fent servir almenys un dels trucatges 
següents:  
 

� Substitució: Consisteix a fer aparèixer i desaparèixer objectes i persones. 
� Sobreimpressió: Entre altres trucatges, et permet que dupliquis el mateix 

personatge a la teva pantalla i aconsegueix que els objectes volin com si 
tinguessin vida pròpia. 

� Jocs d’escala: Permeten que objectes en miniatura semblin de dimensions 
reals. També es poden fer jocs d’escala per tal de convertir-se un mateix en un 
gegant o en un nan. 

 
El vídeo ha de ser inèdit, mut i la música ha de ser lliure de drets. Els vídeos es poden 
inscriure a Participa Méliès del 26 de juliol al 27 d'octubre. Hi haurà tres premis: premi 
al millor projecte, premi «Imaginació al poder» i premi de votació del públic. El 15 de 
novembre se sabrà qui són els guanyadors en una gala de lliurament de premis a 
CaixaForum madrid. 
 
 

MAMUT CINEMA 

Cine concert 
 
Un personatge i unes projeccions molt especials ens explicaran qui era Méliès i la seva 
època, quan el cinema era meravella i màgia. 
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Dissabtes, 9, 23 i 30 de novembre, a les 17.30 h. 
Diumenges 10, 24 de novembre i 1 de desembre, a les 12 h. 
 
Preu per persona: 6 € (50% descompte per a clients "la Caixa"). 
 
 

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
� Visites comentades per al públic general 

Dimecres, a les 18 h 
Dissabtes, a les 12 h 
Diumenges i festius, a les 11 h 

 
Preu per persona: 3 € (50 % de descompte per a clients ”la Caixa”). Aforament 
limitat. 
 

� Visita dinamitzada per a grups escolars 
www.eduCaixa.com 
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GEORGES MÉLIÈS 
LA MÀGIA DEL CINEMA  

 
Del 26 de juliol al 8 de desembre de 2013 

 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Nits d'Estiu, fins a les 21 h 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
Preu: 4 € 
Entrada gratuïta clients ”la Caixa” 
El preu dóna accés a totes les 
exposicions 
Menors de 16 anys: entrada gratuïta 
 
Venda d'entrades: 
www.CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d'atenció al 
públic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


