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A Obra Social ”la Caixa” presenta na Coruña un innovador espazo expositivo 
sobre o nacemento do cine 

 

COMEZA O ESPECTÁCULO  
GEORGE MÉLIÈS E O CINE DE 1900 

 
Georges Méliès (1861-1938) introduciu a maxia e a ficción no cine cando 
este aínda estaba nos seus inicios e practicamente era só documental. A 
contribución do cineasta francés á sétima arte é fundamental. Foi 
debuxante, mago, director de teatro, actor, decorador e técnico, e tamén 
produtor, realizador e distribuidor de máis de 500 películas entre 1896 e 
1912. Reinou no mundo do xénero fantástico e da trucaxe cinematográfica 
durante case vinte anos, antes de caer no esquecemento e a ruína 
económica, que o levaron a destruír os negativos de todas as súas 
películas. A Obra Social ”la Caixa” presenta Comeza o espectáculo. 

Georges Méliès e o cine de 1900, unha exposición nun novo e innovador 
formato itinerante que, nun espazo de 200 metros cadrados, traslada aos 
visitantes ao ambiente de principios do século XX para explicar como se 
produciu o nacemento do cine como fenómeno popular e cal foi o papel 
capital que tivo Méliès no mesmo. A mostra inclúe reproducións de 
aparellos, maquetas, obxectos de época e copias de fotografías, así como 
a proxección de varios filmes, cunha atención especial a Le voyage dans 

la Lune (1902). A mostra realizouse coa participación da Cinémathèque 
Française, que conta coa colección más importante a nivel mundial de 
obxectos de Méliès. 

 
 

Comeza o espectáculo. Georges Méliès e o cine de 1900. Datas: do 11 de 
novembro ao 16 de decembro de 2016. Lugar: Xardíns de Méndez Núñez. A Coruña. 
Organización e produción: exposición organizada pola Obra Social ”la Caixa”, coa 
participación da Cinémathèque Française. Comisariado: Sergi Martín, guionista e 
escritor. 
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A Coruña, 11 de novembro de 2016. O alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro; O 
concelleiro de Culturas, Deportes e Coñecemento de A Coruña, José Manuel 
Sande; o director territorial de CaixaBank en Galicia, Arthur Marc Benhamou; e 
o comisario da exposición, Sergi Martín; presentaron hoxe Comeza o 
espectáculo. Georges Méliès e o cine de 1900, mostra que explica o 
nacemento do cine e rende homenaxe a quen foi considerado como o primeiro 
ilusionista do cine. 
 
Dentro da súa programación cultural, a Obra Social ”la Caixa” presta unha 
atención preferente ás manifestacións artísticas fundamentais na formación da 
sensibilidade contemporánea. Nesta liña se enmarcan as exposicións 
dedicadas ao cine, que, xunto coa fotografía, é a forma artística máis 
característica do século XX. Así, nos últimos anos a entidade dedicou mostras 
retrospectivas a grandes nomes do mundo do cine, como Charles Chaplin, 
Federico Fellini e Georges Méliès. 
 
Tras a organización dunha gran retrospectiva sobre o cineasta francés que 
puido verse nos dous últimos anos nos centros CaixaForum que a Obra Social 
”la Caixa” ten repartidos polo territorio español, agora a entidade presenta un 
novo e innovador proxecto expositivo, unha viaxe no tempo para trasladar aos 
visitantes aos anos nos que o cine se converteu nun espectáculo popular, 
grazas, en boa medida, aos inventos e técnicas desenvolvidos por Georges 
Méliès. 
 
Fillo dun empresario do calzado, Méliès (1861-1938) foi debuxante, mago, 
construtor de artefactos, director de teatro, actor, decorador e técnico, e tamén 
produtor, realizador e distribuidor de máis de 500 películas entre 1896 e 1912. 
Reinou no mundo do xénero fantástico e da trucaxe cinematográfica durante 
case vinte anos, e a súa contribución á sétima arte foi fundamental: introduciu o 
soño, a maxia e a ficción no cine, cando este aínda estaba nos inicios e era 
unicamente documental.  
 
Fronte ao cine de carácter documental dos irmáns Lumière, o acto fundacional 
de Méliès consistiu en combinar o universo de Jean-Eugène Robert-Houdin, o 
pai da maxia moderna, coa cinematografía de Marey, e tamén en dar un 
decidido impulso ao cine como espectáculo.  
  
Como xenio dos efectos especiais, Méliès aplicou ao cine trucos de maxia e a 
técnica da lanterna máxica: pirotecnia, efectos ópticos, despregables 
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horizontais e verticais, paradas de cámara, fundidos encadeados, 
sobreimpresións, efectos de montaxe e de cor, etc. É coma se este virtuoso da 
técnica o tivese inventado e utilizado todo. 
 
Méliès viviu uns cantos anos dourados, de extraordinaria popularidade, que 
culminaron coa estrea, en 1902, de Le voyage dans la Lune (A viaxe á Lúa), 
filme que foi visto por millóns de espectadores. Desgraciadamente, a expansión 
da industria cinematográfica e a aparición de grandes empresas como Pathé e 
Gaumont levaron a Méliès á ruína e ao esquecemento. En 1923, totalmente 
arruinado, destruíu os negativos de todas as súas películas e acabou vendendo 
xoguetes na parisiense estación de Montparnasse. O periodista Léon Druhot 
recoñeceuno na estación e, a partir daquel momento, a súa obra comezou a 
ser valorada e recuperada de novo. 
 
Unha viaxe aos anos en que o cine se converteu nun espectáculo popular  

 
Comeza o espectáculo. Georges Méliès e o cine de 1900 traslada aos 
visitantes a unha feira no cambio de século, coas súas barracas e o seu 
ambiente de festa. Foi nese escenario onde o cine tomou forma como 
espectáculo: diversión e emocións. E, en boa medida, foi grazas a un home, 
Georges Méliès, que soubo entender que quería a xente e como facela soñar e 
distraerse. As súas películas marcaron o camiño que seguiron os primeiros 
cineastas, en Europa e en Estados Unidos.  
 
Os distintos espazos e recursos expositivos da mostra descobren como era o 
mundo e o lecer daquela época, así como as claves para entender a 
importancia de Georges Méliès. A exposición inclúe varias películas de Méliès 
—que se complementan cunha selección de filmes dos irmáns Lumière—, 
audiovisuais, copias de fotografías da época e reproducións de carteis, 
debuxos e unha maqueta do estudio de Méliès en Montreuil, algúns obxectos 
de época, como a carpeta fantástica de Houdin, e aparellos como o 
cinematógrafo dos irmáns Lumière.  
 
A Obra Social ”la Caixa” produciu varias pezas audiovisuais que axudan a 
entender o mundo de Méliès e a súa influencia. Destacan tres audiovisuais nos 
que os visitantes poderán escoitar a opinión de recoñecidas figuras do cine 
actual sobre este tema, como os directores Juan Antonio Bayona e Javier Ruiz 
Caldera, o guionista e director Oriol Capel, o escenógrafo Ignasi Cristià, a 
crítica de cine Desirée de Fez, o director de fotografía Óscar Faura, a actriz 
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Greta Fernández, o produtor Enrique López Lavigne, o director publicitario 
Fernando Mainguyague, o especialista en maquillaxe e efectos especiais David 
Martí e o montador Jaume Martí.  
 
Comeza o espectáculo. Georges Méliès e o cine de 1900 divídese en tres 
ámbitos. O primeiro preséntanos o contexto de Georges Méliès, unha primeira 
aproximación ao cambio de século e aos principais aspectos sociais, políticos e 
populares do mundo de 1900. 
 
Unha vez os visitantes cruzan o pano, un segundo ámbito presenta o mundo de 
Méliès e achégaos á experiencia propiamente cinematográfica. Os postos de 
feira remiten ao cine do cambio de século e á importancia de Georges Méliès 
neses primeiros momentos do novo espectáculo. 
 
O derradeiro ámbito está dedicado a Le voyage dans la Lune, a primeira 
película pensada, creada e distribuída para alcanzar o éxito, en 1902. A partir 
de aquí, profúndase en como cambiou o cine desde a época de Méliès e cal 
ten sido a influencia deste pioneiro na creación da linguaxe cinematográfica 
primixenia e na concepción popular do cine. Tamén se explica a súa 
traxectoria, de como acabou rexentando unha tenda de xoguetes en 
Montparnasse e como foi redescuberto en 1926 e reivindicado ata hoxe coma 
unha das figuras clave do cine. 
 
A exposición tamén inclúe «Participa Méliès», unha actividade educativa e de 
participación relacionada coa exposición, aberta a todo o mundo —público 
xeral, familiar e escolar— e que ofrece aos visitantes a posibilidade de 
demostrar o seu enxeño e a súa creatividade inspirándose nos fantásticos 
trucos do inventor dos efectos especiais. Só se precisa un dispositivo que poida 
gravar (cámara, vídeo, móbil ou tableta) e usar algunha das trucaxes 
características do cine de Méliès, como poden ser a substitución, a 
sobreimpresión ou os xogos de escala. Algúns dos vídeos gañadores nas tres 
edicións anteriores do concurso proxéctanse na exposición. Toda a información 
está dispoñible en www.participamelies.com. 
 
A mostra ten o comisariado de Sergi Martín, guionista e escritor. Graduado 
superior en Cinematografía e Audiovisuais, está especializado en guión pola 
ESCAC (Universidade de Barcelona). Traballou no desenvolvemento de varios 
documentais, campañas de comunicación e programas de televisión en España 
e mais en Estados Unidos. Ademais da súa traxectoria audiovisual, ten 
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publicado ensaios de divulgación social e histórica, e foi profesor de Literatura 
e cine na ESCAC. 
 

Un espazo expositivo exclusivo e innovador 
Para a exhibición da exposición Comeza o espectáculo. Georges Méliès e o 
cine de 1900, a Obra Social ”la Caixa” deseñou un espazo especial e 
innovador, a UD 100. Este sistema converte a caixa dun contedor nun espazo 
expositivo de 100 metros cadrados libres e cunha altura na súa parte central de 
ata 5,5 metros. O sistema desenvolvido permite tamén unir máis dunha 
unidade despregable para obter un espazo que pode incluír exposicións de 200 
metros cadrados. 
 
Neste caso, dúas unidades de 100 metros trasladan aos visitantes a unha feira 
do ano 1900, coas súas barracas e o seu ambiente de festa, para descubrir o 
escenario no que o cine tomou forma como espectáculo, así como ao home 
que contribuíu en maior medida a que iso fose posible.  
 
Un sofisticado sistema hidráulico de autonivelación controlado mediante unha 
pantalla táctil permite, nun tempo récord, que dous técnicos asuman os labores 
de despregamento da UD 100 desde a apertura completa do habitáculo ata o 
seu asentamento total no terreo: un dirixe os movementos e outro os controla, 
confirma ou aborta ante calquera imprevisto. O sistema individualizado de 
ancoraxe no chan permite corrixir desniveis de ata o 4 %. 
 
Púxose especial énfase no apartado da sostibilidade, concretamente no 
consumo enerxético, mediante paneis dobres con cámara de aire, concepto 
este diametralmente oposto á habitual lona usada nas carpas. O deseño do 
teito, disposto en forma triangular e cunha trampa orientable, facilita de forma 
controlada a evacuación do aire quente acumulado na zona superior. Por 
último, un sistema moderno de refrixeración natural (free cooling) complementa 
a optimización da enerxía para manter o clima desexado. Para a iluminación, a 
UD emprega o sistema LED en formato de focos e tiras encaixadas de baixo 
consumo. 
 
Con este novo espazo, a Obra Social ”la Caixa” divulga o coñecemento 
cultural, científico e social a un público máis amplo. A finalidade destas 
exposicións, itinerantes por diferentes poboacións e que se instalan en espazos 
cedidos polos municipios, é chegar ao máximo número posible de persoas. 
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ÁMBITOS DA EXPOSICIÓN 

 
1. INTRODUCIÓN: BIENVENIDOS A 1900 

 

Co século XX chegaron moitos cambios: grandes transformacións sociais, 

tecnolóxicas, científicas, artísticas, etc. E, especialmente, tomou forma unha nova 
maneira de ver o mundo. Precisamente en aqueles anos naceu o cine, o espectáculo 
máis popular de todos os tempos! Un dos primeiros cineastas foi Georges Méliès. A 

través da súa vida, da súa paixón e da súa extensa filmografía, poderemos emprender 
unha viaxe máxica e coñecer mellor aqueles tempos que cambiaron o mundo.  
 

1.1. O mundo de 1900 

No ano 1900, as potencias europeas controlaban boa parte de África e de Asia. O 
Reino Unido e Francia actuaban especialmente como grandes metrópoles. A 

escravitude e a explotación indiscriminada dos recursos naturais eran prácticas 
habituais nas colonias. Mentres, nas cidades europeas a consolidación industrial era 
acompañada dunha grande axitación social e importantes conflitos entre traballadores 

e empresarios. 
 

España entrou nun período de reflexión tras a perda das últimas colonias. A Xeración 

do 98 e os rexeneracionistas foron os seus voceiros. Ao mesmo tempo, novas nacións 
coma Alemaña e Estados Unidos comezaban a reclamar un lugar na historia, que 
efectivamente obtiveron no século XX. A tecnoloxía, a ciencia, a medicina e o 

pensamento realizaban grandes progresos e poñían os cimentos do futuro. 
 

As guerras do mundo enteiro tiñan un grande impacto, e a xente seguía o seu 

desenvolvemento a través da prensa. A maior parte dos conflitos estaban relacionados 
cos procesos de colonización e descolonización. O caso de Xapón foi singular: un 
vello imperio que quería recuperar o seu esplendor e iniciou unha ofensiva 

expansionista. Os avances tecnolóxicos e a expansión do ferrocarril tamén tiveron 
gran repercusión nas dinámicas bélicas e a súa crueza. 
 

1.2. Benvidos ao teatro Robert-Houdin 

A finais do século XIX, os espectáculos más comúns para ocupar os momentos de 
lecer eran o teatro, o cabaré e o circo. O ilusionismo e as artes de adiviñación tamén 

eran moi populares. Puxéronse de moda os parques de atraccións e as feiras, que se 
instalaban nas explanadas de cidades e aldeas. As proxeccións con cambios de luz, 
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as animacións terroríficas (fantasmagorías) e as ilusións ópticas que lograban simular 

o movemento espertaban unha absoluta fascinación.  
 
Georges Méliès, fillo dunha familia acomodada, abandonou a fábrica de calzado que 

rexentaba e fixo realidade un soño: comprou un vello teatro en París, o Robert-Houdin, 
e en 1888, aos 27 años, iniciou o seu camiño como mago e ilusionista. Os seus 
primeiros éxitos coincidiron coa Exposición Universal de París (1889), que atraeu a 

numerosos estranxeiros e xente de provincias á capital. Méliès fíxose un nome 
mediante uns espectáculos nos que combinaba trucos de maxia, proxeccións, sketchs 
curtos e moito ritmo e sentido do humor. Estas foron as claves da súa reputación.  

 

1.3. O cinematógrafo Lumière  

28 de decembro de 1895. No Salon Indien do Grand Café do Boulevard des 

Capucines de París, os irmáns Louis e Auguste Lumière presentaron en sociedade o 
seu invento, o cinematógrafo. Georges Méliès estivo alí: aquela mesma tarde, o pai 
dos irmáns Lumière invitárao persoalmente á proxección de dez películas. Recordando 

aquel momento, Méliès escribiu uns anos despois: 
 

«Ante aquel espectáculo, efectivamente quedamos todos coa boca aberta, 

estupefactos, asombrados, ata tal punto que faltaban palabras para describilo. 
[…] Cando acabou, o entusiasmo era absoluto, todo o mundo se preguntaba 
como se puidera obter un resultado como aquel.» 

 
Nun primeiro momento, os irmáns Lumière consideraron que o seu invento unicamente 
tería usos familiares. Incluso dixeron aos seus empregados: 

 
«A moda das nosas películas durará un ano, pode que dezaoito meses. 
Despois, teremos que buscar outro traballo.»  

 
En cambio, Georges Méliès enseguida veu as posibilidades que tiña o cinematógrafo. 
Pediu aos Lumière que lle venderan un para incluílo nas funcións do Robert-Houdin, 

pero eles negáronse. Así pois, Méliès decidiu comprar o aparello do inventor Robert 
William Paul, e grazas a iso comezou a incorporar o cine nos seus espectáculos. 
 

2. MÉLIÈS E O CINE 

 

2.1. O terrible incendio do Bazar da Charité 

O día 4 de maio de 1897, o cine, que apenas tiña un ano de vida, recibiu un duro 
golpe. Convocárase á alta sociedade a unha proxección benéfica no Bazar da Charité, 
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na rúa de Jean Goujon de París. A propia Sofía Carlota de Baviera, duquesa de 

Alençon e irmá da emperatriz Sisí, atopábase alí. Nunha pausa, alguén prendeu un 
misto que fixo combustión cos gases acumulados. As chamas propagáronse 
rapidamente, e 140 persoas morreron atrapadas.  

 

O incendio no Bazar da Charité foi un dos moitos accidentes que viviu o primeiro cine. 
Agora ben, o seu dramatismo e a gran repercusión do suceso consolidaron a idea de 

que o cine era moi perigoso. As autoridades atacábano sen contemplacións. Existían 
poucas salas estables, e abrir outras novas ou adaptarse ás normativas de seguridade 
era moi custoso. Os bancos eran reticentes a conceder créditos precisamente pola 

mala fama do cine. 
 
Os feirantes, que non estaban tan controlados, acolleron o cine coma unha atracción 

que rapidamente se converteu nun grande éxito. Nas feiras vivíase unha cultura moi 
visual e dinámica: realizábanse proxeccións (lanternas máxicas ou panoramas) e 
animábanse fotografías (bioscopio).  

 

2.2. A experiencia do cine 

O cine viviu un momento de esplendor durante a Exposición Universal de París de 

1900. Ademais, grazas ás feiras estendeuse por aldeas e cidades. As proxeccións 
acompañábanse de música e banda sonora, e un narrador comentábaas. O público 
ría, asubiaba ou berraba, e todo formaba parte do espectáculo. 

 
En función da feira e do presuposto, as películas podían verse baixo as grandes 
carpas ou en pequenas barracas, de pé. Proxectábanse varias películas e, entre unha 

e outra, interrompíase a sesión para cambiar o rolo.  
 
Os feirantes aproveitaron outro invento recente: as roulottes. Transportaban nelas os 

grupos electróxenos que subministraban a enerxía necesaria para facer funcionar os 
proxectores, nun momento no que a rede eléctrica estábase creando e non chegaba a 
todas partes. 

 
2.3. Star Film 

Na primavera de 1896, Georges Méliès rodou Une partie de cartes (Unha partida de 

cartas), que está considerada como a súa primeira película. A partir de aquí, comezou 
unha gran produción que converteu en negocio. A miúdo rodaba con dúas cámaras 
para ter distintas copias, algunhas delas destinadas ás feiras, un mercado que estaba 

en auxe. Méliès organizaba proxeccións para que os feirantes puidesen ver os filmes, 
compralos e levalos.  
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Tamén proxectaba as películas no seu teatro, que moi pronto transformou nun cine. O 
éxito das sesións exclusivamente cinematográficas foi máis ben discreto, pero a 
maquinaria estaba en marcha! 

 

Georges Méliès foi un home orquestra do primeiro cine: el facíao case todo. Era 
produtor e escenógrafo, construía maquetas e pintaba decorados, deseñaba o 

vestiario, actuaba, escribía e dirixía. 
 
Malia esta dinámica artesanal, a visión comercial de Méliès levouno a poñer en 

marcha unha serie de empresas de carácter industrial. Fundou a súa propia produtora, 
Star Film; creou un mercado de distribución internacional, que tamén chegou a 
España, e construíu un estudio, o primeiro de Europa, na cidade de Montreuil. 

 

En 1897, Georges Méliès constatou que lle cumpría un lugar para rodar as súas 
películas, onde puidese controlar a luz, o espazo e os elementos escénicos sen ter 

que depender sempre de factores externos. Foi así como proxectou e encargou a 
construción dun estudio na súa propiedade de Montreuil, preto de París. O edificio tiña 
as paredes exteriores completamente de cristal, e as mesmas medidas que o teatro 

Robert-Houdin, cun pequeno anexo illado para a localización da cámara. Habilitouse 
un foso e unha pasarela metálica sobre o escenario para as trucaxes, ademais de 
bastidores e camerinos.  

 

2. 4. Georges Méliès, o primeiro director de cine 

Georges Méliès creou unha das primeiras industrias cinematográficas. Pero, ademais, 

foi o primeiro en introducir novos contidos baseados na ficción: incorporou o guión, os 
actores, a iluminación e os decorados. A súa paixón como mago levouno a imaxinar 
efectos e trucaxes que engaiolaban ao público. 

 
Méliès realizaba as súas películas pensando na xente que as vería. Por iso, adaptou a 
temática das súas obras aos gustos das clases populares e do cine de feira. Foi así 

como naceron as súas películas fantásticas e repletas de trucos, pero tamén as 
recreacións dos grandes acontecementos da época e as adaptacións de clásicos 
literarios e obras de teatro. 

 

O público suspiraba por ver aos grandes personaxes do momento, e o único modo de 
facelo eran as ilustracións, as escasas fotografías dos periódicos e os museos de 

cera, que eran unha verdadeira atracción. Para responder aos gustos imperantes, 
Georges Méliès realizaba reconstrucións dos acontecementos máis populares. Por 
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exemplo, en 1902 debía celebrarse a coroación do novo soberano británico, Eduardo 

VII. Méliès traballou con eficacia e xa tiña a punto unha película para o mesmo día da 
cerimonia, Le Sacre d’Édouard VII (A coroación de Eduardo VII). Non obstante, ao 
monarca detectóuselle unha apendicite e a coroación tivo que ser aprazada un mes. 

Así, a coroación puido verse antes na película de Méliès que na realidade. 
 

3. LE VOYAGE DANS LA LUNE E O LEGADO DE MÉLIÈS 

 

3.1. Le voyage dans la Lune 

O día 1 de setembro de 1902, estreouse unha das películas máis importantes da 
historia do cine: Le voyage dans la Lune. Ao comezo, os feirantes non querían 
comprala porque consideraban que era demasiado longa (duraba máis de 15 minutos). 

Méliès, convencido do seu traballo, preparou unha proxección de mostra e o éxito foi 
espectacular. Anos máis tarde, Méliès lembrábao así:  
 

«Nunca souben como, no mundo dos feirantes, as noticias poden correr a tal 
velocidade. O que é ben certo é que, ao día seguinte, todos os feirantes de 
Francia estaban ao corrente do grande éxito de Le voyage dans la Lune, e 

chovían encargos de todas partes.»  
Citado por Georges Sadoul 

 

Le voyage dans la Lune supuxo a súa consagración absoluta como director. Pero, 
especialmente, representou o triunfo do cine narrativo, das películas que explican 
historias. Esa foi a grande achega de Georges Méliès. A película foi un éxito rotundo, 

tanto en Francia coma en Estados Unidos, e foi imitada e copiada en incontables 
ocasións.  
 

Georges Méliès realizou moitas películas sobre viaxes extraordinarias e lugares 
remotos, que ao mesmo tempo lle permitían experimentar con efectos especiais e 
trucaxes. Grazas a todas as súas achegas, Méliès está considerado coma un dos pais 

da ciencia ficción cinematográfica.  
 
Esta faceta do cine de Méliès é continuadora dos espectáculos de ilusionismo e de 

maxia, que estaban moi de moda. A finais do século XIX, tamén a literatura de viaxes e 
os relatos fantásticos eran moi populares. Un dos autores que tiveron máis éxito foi 
Jules Verne. 
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Le voyage dans la Lune está inspirada en dúas obras de Verne: Da Terra á Lúa (1865) 

e Arredor da Lúa (1870). Tamén se distingue nela a influencia da novela Os primeiros 
homes na Lúa (1901), de H. G. Wells. 
 

3.2. A magnitude do espectáculo 

Pasaron máis de cen anos desde que Georges Méliès imaxinou e dirixiu o seu Le 
voyage dans la Lune. Desde entón, o espectáculo que creou ten evolucionado, 

perfeccionándose a súa tecnoloxía e a súa linguaxe, e estendeuse por todo o mundo. 
O cine converteuse nunha grande industria de entretemento e en unha das grandes 
expresións creativas do século XX, a sétima arte.  

 

Para rodar unha película das que na actualidade vemos nas salas, precísase a 
colaboración de moitas persoas, meses de traballo e un presuposto considerable. 

Todo é moi distinto de como se facía nos tempos de Méliès, pero hai algo que 
permanece inmutable: hoxe, coma onte, o cine é un grande espectáculo de maxia, 
soños e emocións. 

 

3.3. A feira e o cine 

O primeiro cine atopou nos feirantes a uns grandes aliados. O mundo da feira estaba 

moi ben estruturado grazas a unha rede consolidada de localizacións, calendarios e, 
incluso, organizacións sindicais. O desenvolvemento do ferrocarril e as roulottes 
axilizaran os desprazamentos e o transporte de materiais. Ademais, contaban cunha 

prensa propia, con publicacións como L’Industriel Forain, Actualité Foraine, L’Inter-
Forain e Vie Foraine. Incluído dentro deste circuíto, o cine estendeuse masiva e 
rapidamente. 

 

O cine foi o grande espectáculo das feiras francesas entre 1897 e 1905. Durante ese 
período, creouse un público que foi educado na nova linguaxe visual. E foi nese 

ambiente onde se foron probando distintas innovacións tecnolóxicas e perfeccionando 
os dispositivos de proxección. 
 

O cine de Georges Méliès viviu o seu esplendor durante ese período: as aventuras, os 
trucos e as viaxes fantásticas entretiñan e fascinaban a un público popular totalmente 
entregado. Un elemento que acredita a popularidade de Méliès é a cantidade de 

anuncios que chegou a realizar. As marcas disputábano para rodar películas 
publicitarias, que se incorporaban ás sesións. Non se conserva ningunha destas 
pezas, pero queda a testemuña dalgunhas fotografías das rodaxes. 
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3.4. Declive, guerra e silencio 

A partir de 1905, o cine xa comezou a ser un negocio moi rendible. Melloráranse as 
condicións de seguridade e de proxección, e as produtoras, que foran medrando, en 
especial Pathé e Gaumont, apostaron por crear unha rede de salas estables. Para 

reforzar a súa estratexia comercial e asegurar o éxito dos seus locais, deixaron de 
vender e alugar películas aos feirantes (1908). Unha lei de 1912 que introducía novas 
medidas de control sobre os feirantes supuxo o seu declive definitivo. Foron uns anos 

de cambios, aos que hai que engadir a traxedia da Primeira Guerra Mundial. 
 

A produtora dos irmáns Pathé pasou a controlar gran parte da distribución e os 

noticiarios. A compañía Gaumont acumulaba éxitos grazas á fichaxe de Louis 
Feuillade como director e as historias do malvado Fantômas. Púxose de moda outro 
tipo de historias, máis parecidas ao teatro, máis do gusto do público urbano e burgués. 

 

Por outra parte, as melloras tecnolóxicas tamén permitiron alargar cada vez máis a 
duración das películas. No caso de Georges Méliès, que controlaba a maior parte dos 

procesos cinematográficos, iso significaba multiplicar por moito o seu traballo. A forma 
de facer cine de Méliès quedou superada polas innovacións técnicas e o cambio de 
gustos do público… En 1911 perdeu os dereitos de distribución das súas películas a 

favor da produtora Pathé, e en 1913 rodou a súa última película.  
 

Por se fora pouco, a súa esposa morreu e tivo que encargarse el só dos seus dous 

fillos. Volveu realizar espectáculos de teatro, pero a súa estrela esmorecera. Caeu en 
desgraza e asfixiábano as débedas: a ruína total. Nun ataque de rabia, incluso 
queimou gran parte das súas películas para obter a prata que se usaba na fabricación 

do material (nitrato de prata). O nome de Georges Méliès foi esquecido…, 
desapareceu. 
 

3.5. A tenda de xoguetes de Montparnasse 

En 1925, estando completamente afundido, Georges Méliès reencontrouse con 
Jehanne d’Alcy, que fora unha das actrices da súas películas. Jehanne d’Alcy 

rescatouno da pobreza, contraeron matrimonio e ambos os dous se ocuparon dun 
pequeno posto de xoguetes que ela rexentaba na estación de trens de Montparnasse, 
en París, catorce horas ao día, os sete días da semana. 

 
En 1926, o director da revista Ciné-Journal, Léon Druhot, recoñeceu a Georges Méliès 
na tenda de xoguetes de Montparnasse. Aquela casualidade abriu o camiño á 

reivindicación da figura de Georges Méliès.  
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3.6. Georges Méliès, o creador do cine 

Os cineastas franceses traballaron rapidamente para rehabilitar o nome de Georges 
Méliès. Organizáronse ceas e galas para recadar fondos a fin de que puidese vivir 
dignamente, sen traballar na tenda de xoguetes. Pouco a pouco, a súa obra foi 

recuperada. Pronto comezaron as homenaxes e as exposicións que chegaron ata os 
nosos días. 
 

Georges Méliès retirouse, xunto con Jehanne d’Alcy, a unha residencia para cineastas 
no castelo de Orly. Alí puido debuxar e escribir, dúas das súas grandes paixóns. E 
tamén tivo tempo para facer balance de toda a súa obra en numerosas entrevistas e 

colaboracións con xornalistas. Morreu o 21 de xaneiro de 1938. 
 

Georges Méliès é un dos personaxes fundamentais da historia do cine. Soubo 

entender á xente e os gustos do seu tempo. Con creatividade e astucia, deu forma ao 
espectáculo cinematográfico tal e como o entendemos hoxe: un momento máxico no 
que caben as grandes e as pequenas historias, as emocións e a fantasía. A súa 

pegada chegou ata a actualidade. 
 

O 22 de outubro de 1931, nun banquete no Hotel Claridge de París e ante 800 

invitados, Georges Méliès recibiu a Lexión de Honor, máxima condecoración do 
Estado francés. Durante a cerimonia, Louis Lumière tomou a palabra e dirixiuse a 
Méliès dicindo: «Rendo homenaxe, en vostede, ao creador do espectáculo 

cinematográfico».  
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Comeza o espectáculo 
George Méliès e o cine de 1900 
 
Do 11 de novembro ao 16 de decembro de 2016 
 
Xardíns de Méndez Núñez 
A Coruña  
 
Horario: 
De luns a venres, de 12.30 a 14 h e de 17 a 21 h 
Sábados, domingos e festivos, de 11 a 14 h e de 17 a 21 h 
 
Entrada gratuíta 
 
Visitas guiadas: de luns a venres, ás 19 h 
Sábados, domingos e festivos: ás 12 e 19 h 
 
Visitas grupos escolares e outros colectivos:  
De luns a venres, de 9.30 a 13.30 h e de 15 a 17 h 
 
Visitas escolares: 
Previa cita ao teléfono 902 906 666 
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