
    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPLIN EN IMATGES 

Dossier de premsa 

    

 Igrexa de Universidade, Santiago de Compostel·la  
Del 16 de juliol al 30 d'agost de 2009 



L’Obra Social ”la Caixa” presenta a Santiago de Compostel·la la 
primera gran exposició dedicada a l’artista i la seva obra basada 
principalment en els arxius familiars. Aplega prop de 100 documents, 
alguns dels quals són inèdits 
 

Chaplin en imatges viatja a 
Santiago de Compostel·la 
 

Barret fort, un bigoti molt particular, una americana massa estreta, uns pantalons 
massa grans, sabatots atrotinats i un bastó flexible. No calen més paraules: es 

tracta de Charlot. Però, com es va crear el personatge? Per què va ser, i és encara 
avui, tan atractiu? De quina manera Chaplin va ser capaç de transformar una 

estrella del cinema de garrotades i bullangues en una icona universal, un emblema 

de la condició humana en una època de grans transformacions tècniques, de canvis 

socials i d’inestabilitat política? La importància de Charles Chaplin en la història del 
cinema del segle XX no s’esgota amb el seu personatge, Charlot, i la seva 

contribució al cinema. Actor virtuós de la pantomima, director de pel·lícules 

universalment conegudes com The Gold Rush (La quimera de l’or), Modern Times 

(Temps moderns) i The Great Dictator (El gran dictador), Charles Spencer Chaplin 

(1889-1977) es va convertir en un símbol de l’avantguarda artística, va incorporar a 
les seves creacions els temes socials i va tenir un paper destacat en la vida pública, 

per la seva presa de posició inconformista i per la persecució de la qual va ser 

objecte als Estats Units durant els anys de la guerra freda. Darrere l’enorme 

popularitat de Chaplin s’amaga un talent artístic extraordinari, una gran facilitat de 
comunicació i la capacitat de modelar el seu personatge públic d’acord amb els 

mitjans audiovisuals: el cinema, la fotografia i el periodisme il·lustrat. Després del 

seu pas per CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, entre d'altres, l'Obra 
Social "la Caixa" inaugura ara a Santiago de Compostel·la Chaplin en imatges, la 

primera gran exposició que es presenta a Espanya sobre la figura de Chaplin i el 
seu personatge, Charlot, a partir dels arxius familiars. Mitjançant la combinació de 

prop de 100 fotografies d’estudi i fragments de pel·lícules, s’ofereix una visió global 

de l’artista i la seva trajectòria. A través d’obres d'altres autors es mostra també 

com alguns creadors de les avantguardes es van apropiar la imatge de Charlot. 
 

L’exposició Chaplin en imatges, comissariada per Sam Stourdzé, es podrà visitar a 

la Igrexa de la Universidade de Santiago de Compostel·la (Plaza da Universidade, 

s/n), del 16 de juliol al 30 d'agost de 2009. 



Chaplin en imatges pren com a punt de partida els arxius familiars per explicar la 

trajectòria de Chaplin, les claus del seu èxit i la contribució que va fer al naixement d’una 
nova imatge de l’home del segle XX. Paral·lelament, examina el personatge de Charlot, 

com ha evolucionat, els elements de la seva indumentària, els gestos característics i la 

iconografia que han generat. Chaplin s’hi mostra com a figura rellevant d’un nou 
llenguatge, el cinema mut; al cim del seu reconeixement públic als anys vint i trenta, quan 

va rodar els llargmetratges clàssics; i a l’exili a Suïssa, després que les autoritats nord-
americanes decidissin no renovar-li el visat d’estada al país, solitari i enfrontat als poders 

del món.  

Chaplin en imatges vol remarcar la importància del cinema en la creació de la sensibilitat i 

de l’imaginari col·lectiu de milions de persones. Chaplin va crear un personatge que va 

atreure tant el públic popular com els intel·lectuals i els artistes, i que es va convertir en 
universal. L’exposició, que s’ha pogut veure anteriorment a París, Rotterdam, Hamburg, 

Lausana, Brussel·les, Montpeller, Bolonya, Barcelona, Madrid i València, i que ara l’Obra 
Social ”la Caixa” presenta a Santiago de Compostel·la, és una producció d’NBC 
Photographie (París). Chaplin en imatges s’ha organitzat amb el suport de l’Association 

Chaplin, MK2, Cineteca di Bologna i Janvier.  

Charles Spencer Chaplin (1889-1977) ha estat, sense cap mena de dubte, una de les 

figures més rellevants de l’art cinematogràfic del segle XX. Actor, director de cinema, 
guionista i compositor de la música de les seves pel·lícules, la seva trajectòria s’allarga 

més de cinquanta anys, des de les primeres pel·lícules del 1914 fins a A Countess from 

Hong-Kong (La comtessa de Hong Kong), que va rodar el 1966 amb Marlon Brando i 

Sophia Loren. Nascut a Londres, fill d’una família de comediants, l’any 1910 va arribar als 

Estats Units i va treballar amb Mack Sennet a la companyia Keystone. El primer Charlot 

era un personatge interessant, sense gaires escrúpols, que treia profit de les oportunitats 
que li oferia la vida. Malgrat tot, en poc temps el rodamón es va humanitzar i va passar a 

representar l’home corrent, el personatge del carrer enfrontat als poders que dominen el 

món. Al mateix temps, va aprofitar unes extraordinàries qualitats com a actor per crear, a 
partir de gestos quotidians, coreografies amb un gran efecte còmic.  

Chaplin va tenir la capacitat de veure més enllà de l’èxit momentani que li van oferir els 

primers films, i l’any 1918 va fundar els seus propis estudis cinematogràfics, en els quals 
va començar a dirigir les seves pel·lícules i a realitzar llargmetratges com ara The Kid (El 

xicot, 1921), La quimera de l’or (1925) i The Circus (El circ, 1928), que van tenir un 

impacte fabulós. Chaplin es va convertir llavors en un personatge aclamat per un públic 

multitudinari i venerat per artistes com ara Fernand Léger, que van fer de Charlot una 
icona de l’art d’avantguarda. A partir del 1930 les seves pel·lícules van començar a 



introduir reflexions sobre el món contemporani. A Temps moderns (1936) critica el sistema 

de vida nord-americà i al final d’El gran dictador (1941) fa un gran discurs a favor de 

l’harmonia universal. Va començar un període de relacions conflictives amb les autoritats 

nord-americanes que va culminar l’any 1952, quan li van retirar el visat d’entrada als 

Estats Units.  

La creació de Charlot 

La creació del personatge de Charlot va ser el resultat d’un llarg procés. A les primeres 

pel·lícules que va fer com a actor per a la productora Keystone, Chaplin va encarnar la 
figura del rodamón sense escrúpols que es dedicava a ordir estratagemes, fer la cort a les 

dones i robar als amics. Però l’any 1918 va fundar els seus propis estudis i va sorgir un 
nou Charlot. L’humor burlesc encara era essencial, però Chaplin va refinar els arguments, 
va augmentar la tensió narrativa i va introduir personatges femenins que li proporcionaven 

un contrapunt romàntic. L’emoció va substituir la barroeria i la compassió va entrar a 
formar part de la nova gamma expressiva que vinculava l’actor amb el públic. 

 
Chaplin cineasta 

Començar a dirigir i controlar el procés de muntatge va permetre a Chaplin ampliar el 
registre còmic, i el va obrir a nous temes: autobiogràfics (El xicot), de crítica social (La 

quimera de l’or, City Lights [Les llums de la ciutat]) o d’actualitat política (El gran dictador). 

Al mateix temps, les pel·lícules incloïen elements onírics que transportaven el públic fora 
de la realitat. Chaplin va explorar les possibilitats narratives del personatge en les 

situacions més insospitades. Així, per exemple, en els seus somnis Charlot escapava de 

la condició de rodamón, encara que el resultat final sempre era un despertar dolorós.  

Les coreografies de Charlot 

Una de les claus de l’èxit de Charlot va ser la pantomima. A les primeres pel·lícules que 

va fer per a la Keystone, l’actor esbossava una ganyota que atorgava al personatge un 
segell de vilesa. Més tard aquest gest va desaparèixer i Charlot va adoptar una imatge 

dolça i malenconiosa. Els moviments de Charlot es van convertir gairebé immediatament 
en objecte d’imitació. Als seus llargmetratges, Chaplin transformava un lleu gest de 
vergonya, la manera de caminar d’un borratxo o una abraçada entre boxejadors en una 

complexa coreografia. El cos «parlava» per ell mateix. 

 



Charlot i les avantguardes 

La plasticitat i la mecànica física del personatge de Charlot en van fer una icona de l’art 

d’avantguarda. Als anys vint, el fotògraf Erwin Blumenfeld va incloure la seva figura en un 

collage entre símbols del món modern (l’esvàstica, l’estrella de David i el yin-yang). En la 

mateixa línia, Fernand Léger el va voler representar com una peça de maquinària en una 

pel·lícula d’animació. També al nostre país la figura de Charlot es va identificar com un 
símbol de la modernitat. Al poema Marxa nupcial, el poeta Joan Salvat-Papasseit va fer 

aparèixer el seu nom al costat del de l’inventor Thomas Edison. Per la seva banda, a Yo 

era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, Rafael Alberti va presentar Charlot 

com un pobre home perdut en la complexitat de les coses. 

De la fama a l’exili 

A partir del 1920 la trajectòria de Chaplin va alternar alts i baixos. Amb La quimera de l’or i 

El circ va obtenir grans èxits, però el seu primer intent d’abordar el gènere dramàtic, amb 

A Woman of Paris (Una dona de París), no va aconseguir connectar amb el públic. A la 

dècada del 1930, preocupat pels temes socials, va introduir en les pel·lícules elements de 

crítica. Temps moderns i El gran dictador van enervar els sectors més conservadors de la 

societat nord-americana i, durant la guerra freda, la Comissió d’Activitats Antiamericanes 

el va acusar de simpatitzar amb el comunisme. L’any 1952 les autoritats nord-americanes 

van decidir no renovar-li el visat i Chaplin es va instal·lar a Suïssa amb els seus fills i la 

seva dona Oona. 

Chaplin parla, Charlot mor 

Charlot havia creat un idioma propi que tothom entenia, un llenguatge universal més enllà 
de les fronteres lingüístiques, i amb l’arribada del cinema sonor va romandre en silenci. La 
seva veu es va sentir per primera vegada l’any 1936, a Temps moderns, on Charlot 

intenta entonar una cançó però n’ha oblidat la lletra: a l’últim, doncs, utilitza el so, però no 
pas el llenguatge. Més endavant, al final d’El gran dictador, Chaplin adreça als 

espectadors un discurs en contra de la mecanització, a favor de l’esperit humanitari i de 

l’harmonia universal. Les dues pel·lícules següents, Monsieur Verdoux i Limelight (Llums 

d’escena), acaben amb la mort del protagonista, en un gest simbòlic que expressa la 

solitud del creador enfrontat als poders del món. 

 

 



MATERIAL DOCUMENTAL I FILMACIONS DE L’EXPOSICIÓ 

 
L’arxiu fotogràfic de Chaplin Studios 

L’exposició mostra 100 fotografies (fotos fixes de producció i fotos d’estudi). Les 

fotografies antigues estan envoltades i acompanyades d’una sèrie de petites còpies 
modernes que es despleguen com a seqüències cinematogràfiques. Els múltiples nivells 

d’interpretació resultants formen conjunts que situen les nombroses facetes de Charles 

Chaplin dins el seu context.  

 
L’Àlbum Keystone 

A la vista del públic per primera vegada, l’Àlbum Keystone (anomenat així pels primers 

estudis per als quals va treballar Chaplin) és un objecte únic i original. Cada làmina consta 

de fotogrames acompanyats d’un text manuscrit que recorda els arguments dels primers 

trenta-cinc curts en els quals va actuar Chaplin, l’any 1914. Aquí som testimonis del 
desenvolupament gradual del personatge de Charlot per part d’un Chaplin que tot just 

tenia 25 anys.  

 
Els extractes de pel·lícules 

Amb la intenció d’establir un diàleg real entre imatges fixes i en moviment, diverses 

projeccions mostren fragments seleccionats de l’obra de Chaplin, com a extractes o 
muntatges, que funcionen com a contrapunt de les fotografies. Alguns d’aquests 

muntatges són: 
• Un reportatge de rodatge (making of) en color filmat al final dels anys trenta pel 

germà de Chaplin, Sydney, durant el rodatge d’El gran dictador. 
• Una fragment de més de 7 minuts de durada de Les llums de la ciutat en el qual 

Charlot, únicament amb un tros de fusta, ofereix una meravellosa demostració de 
com es pot fer humor a partir d’una situació molt simple.  

• Pel·lícules domèstiques de 8 mil·límetres, en color. En aquestes, veiem a un 

Chaplin que es va fent gran, rodejat dels seus fills i interpretant de nou els gags 
que el van fer famós.  

 

 

 



 

Chaplin en imatges 
Del 16 de juliol al 30 d'agost de 2009 
 
Igrexa de Universidade, Santiago de Compostel•la  

Plaza da Universidade s/n 

Santiago de Compostel·la 
    

Horari: 

De dimarts a dissabte, d'11 h a 14 h i de 17 a 20.30 h 

Diumenges i festius, d'11 h a 14 h 

Dilluns tancat 
 
Servei d’Informació 

www.lacaixa.es/obrasocial 

Tel. 971 72 21 44 
 

Entrada gratuïta a l’exposició 

 

 

 

 

 

 

 

Si voleu més informació i material gràfic, adreceu-vos a: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social – Fundación ”la Caixa”. 

Victoria Lobato. Teléfono 629 732351 


