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La importància del muntatge cinematogràfic en el cinema 

soviètic d’avantguarda 

 
 

Resum: 
El present treball estudia el cinema soviètic d’avantguarda a partir del seu context 

històric, fent un recorregut des dels seus inicis –quan esclata la Revolució Russa, l’any 

1917– fins a la dècada dels anys 30. Descobrirem de quina manera els directors 

soviètics feren avançar el muntatge cinematogràfic gràcies a l’ambiciós caràcter que 

aquests posseïen. Aquesta forta personalitat dels cineastes i les ganes d’establir un 

llenguatge nou els va dur a experimentar moltíssim amb el recurs del muntatge a fi 

d’aconseguir crear un cinema capaç de transmetre un potent missatge social a través de 

les imatges, ja que estem parlant d’un cinema mut. Per acabar, també veurem de quina 

manera aquestes innovacions introduïdes en el muntatge cinematogràfic influiran de 

cara al cinema que es farà posteriorment. 

 

Paraules clau:  

Cinema, soviètic, revolució, Rússia, avantguarda, muntatge. 

 

Abstract: 
This paper focuses on Soviet avant-garde cinema through its historical context, from its 

beginnings –coinciding with the Russian revolution break out in 1917– until the decade 

of 1930. Established as it is that Soviet directors made advances on film editing 

powered through their ambitious personalities, this piece aims to have a closer look at 

their thorough experimentation with this technique. Since films were silent then, their 

creativity led them to achieve a genre of cinema capable of transmitting powerful social 

commentary by means of imagery alone. At last, this article reflects on the innovations 

that soviet cinema introduced to film editing and on how these improvements would 

heavily transform the films that came after. 

 

Keywords:  

Cinema, Soviet, revolution, Russia, avant-garde, film editing. 
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1. Objectius i metodologia: 

 
L’objectiu principal d’aquest treball es basarà en fer una l’anàlisi profunda del cinema 

soviètic en la seva etapa d’avantguarda, així com també dels autors que l’impulsaren, 

posant especial atenció en el muntatge cinematogràfic, element essencial del cinema rus 

posterior a la revolució soviètica. 

 Amb aquest treball, a més, veurem com es va originar el cinema soviètic, quins 

factors afavoriren la seva formació i quins són els aspectes més importants que l’han dut 

a ser considerat un model en el qual s’inspiraran les tendències cinematogràfiques 

posteriors. 

 El mètode de treball emprat per a la realització d’aquest treball és, en primer 

lloc, la recerca d’informació a fonts bibliogràfiques. Per situar el moviment en el 

context cinematogràfic mundial s’ha utilitzat articles i llibres de la història del cinema 

en general i, posteriorment bibliografia específica del cinema soviètic per a concretar 

més. D’altra banda s’ha consultat bibliografia sobre la història de la primera meitat del 

segle XX a Rússia per a la realització del context, per tal d’establir el marc històric en 

què es va generar el naixement del cinema soviètic.  

 Posteriorment, hem procedit al visionat de les pel·lícules més destacades de cada 

un dels directors que tracto al treball, per tal de contemplar com tota la teoria adquirida 

als textos és aplicada a la pràctica. 

 Per a l’últim apartat del treball, ‘Transcendència del cinema soviètic en el 

cinema posterior’, hem emprat bibliografia específica del neorealisme italià i, per altra 

banda, bibliografia sobre filosofia i de teoria cinematogràfica. 

 

 

2. Estat de la qüestió: 

 
Per desenvolupar el context politico-social de la Rússia del primer terç del segle XX, ens 

hem documentat sobretot a partir de dos autors, Antonio Fernández García amb el seu 

llibre La revolución rusa1, i Tom Corfe amb Las revoluciones rusas2. Ambdues fonts 

il·lustren el conflicte bèl·lic i social que va suposar la Revolució Russa, des dels seus 
                                                
1 Fernández García, Antonio. (1990). La revolución rusa. Ediciones Istmo: Madrid. 
2 Corfe, T. (1991). Las revoluciones rusas. Akal: Madrid. 
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orígens, a principis del segle XX, passant per la revolució del febrer i la revolució 

d’octubre de 1917, fets que foren decisius en el camp que ens interessa, el cinema. 

Aquests textos també tracten sobre la guerra civil que va esclatar posteriorment a Rússia 

a causa del sorgiment de dos bàndols oposats després de les revoltes.  

 Per dur a terme un estudi general sobre el cinema soviètic, hem consultat la 

bibliografia de caire general. D’aquesta manera hem tingut accés a la informació 

necessària per saber com es va produir la gestació del cinema soviètic, identificar els 

seus grans trets, conèixer els seus principals autors junt amb les seves aportacions més 

importants, així com també les pel·lícules més destacades de cada director. La 

bibliografia general emprada són essencialment manuals generals d’història del cinema, 

com és la Historia del cine, de Roman Gubern3, la Historia del cine mundial: desde los 

orígenes, de Georges Sadoul4, la Historia de las teorías cinematográficas, de Guido 

Aristarco5, i la Historia del cine mundial, de José María Caparrós Lera6. Tots aquets 

llibres esdevenen grans referents dins l’àmbit de la teoria i història del cinema, molt 

utilitzats com a material docent pel seu caràcter didàctic i per la recopilació tan 

completa que fan de les tendències cinematogràfiques que han tingut força al llarg de la 

història. Cal fer una apreciació, però, respecte al llibre de G. Sadoul, i és que es tracta 

d’un text molt primerenc i que, per tant, en algunes qüestions ha quedat obsolet en 

l’actualitat, però, així i tot, el citem en el present treball ja que, pel que fa al cinema 

soviètic, segueix tenint vigència i segueix sent útil per a la consulta bibliogràfica.  

 Per altra banda, hem fet servir fonts bibliogràfiques de caire específic per a 

profunditzar en els aspectes esmentats anteriorment, de les quals destaca Historia del 

cine ruso y soviético de Miquel Porter i Moix7, historiador i crític de cine que es va 

especialitzar en cinema soviètic. Aquest llibre constitueix la primera obra que parla 

sobre cinema soviètic dins el territori espanyol, oferint una gran perspectiva del seu 

procés evolutiu, sempre contrastant les dates amb els successos històrics. De fet, l’obra 

consta d’una cronologia comparada on s’analitza any per any com va avançant el 

cinema determinat pels fets polítics que van esdevenint. Una altra font molt important 

                                                
3 Gubern, R. (1989). Historia del cine. Editorial Lumen: Barcelona. 
4 Sadoul, G. (1977). Historia del cine mundial: desde los orígenes. Siglo XXI Editores: Mèxic. 
5 Aristarco, G. (1968). Historia de las teorías cinematográficas. Editorial Lumen: Barcelona. 
6 Caparrós Lera, J. M. (2009). Historia del cine mundial. Ediciones Rialp: Madrid. 
7 Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. 
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és El cine soviético de todos los tiempos, 1924- 19868, ja que recopila els escrits i 

estudis dels mateixos teòrics i directors del cinema soviètic d’avantguarda. Aquests 

escrits, per tant, suposen una font directa de la mà dels mateixos creadors d’aquesta 

tendència cinematogràfica.  

 Per últim, vull destacar els llibres Cine y Vanguardia en la Unión Soviètica: la 

Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS), de Giusi Rapisarda9, i Rússia: cultura i cinema, 

1800-1924, de Anna Casanovas10, ambdós llibres de temàtica més especifica que m’han 

servit per arribar a qüestions més concretes del treball d’investigació. 

 

 

3. Introducció 
3.1. Context polític i social de la Rússia d’inicis del segle XX 

Quasi vint anys són els que emmarquen un moment molt significatiu en la història de 

Rússia, estem parlant del procés revolucionari que va viure el país entre 1905 i 1924. 

Aquesta darrera data coincideix amb el moment en que es produeix la mort de Vladimir 

Lenin i l’ascensió al poder de Joseph Stalin. Aquest fet va constituir un dels 

esdeveniments revolucionaris més importants que una societat havia viscut des de la 

França de 1789 amb la Revolució Francesa. La Revolució Russa va significar la 

destrucció d’un gran imperi com va ser l’Imperi Rus, governat per un autòcrata, el Tsar, 

pel seu lloc, entrar en vigor una república federal de signe socialista que va implicar que 

els camperols empobrits de la vella societat es vessin ara al capdavant de la nova 

potència industrial que va constituir l’Estat soviètic11. 

 Arrel de la Primera Guerra Mundial, Rússia va perdre un gran nombre de soldats 

que van ser abatuts en el camp de batalla degut a la inferioritat en armament i en 

recursos respecte als altres països. El sistema comercial i l’economia del país també es 

van veure agreujats i a això se li va afegir la fam que començava a patir el país, així 

doncs, a l’any 1916, la crisi va arribar a un punt crític on les vagues i el descontent del 

poble creixeran setmana rere setmana. El sector d’esquerres de la Duma va aglutinar 

forces junt amb els obrers dels barris industrials i d’aquesta manera es va detonar una 

                                                
8 AA. VV. (1988). El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. Filmoteca Generalitat Valenciana: 
València. 
9 Rapisarda, G. (Ed.). (1978). Cine y vanguardia en la Unión Soviética. La fábrica del Actor Excéntrico 
(FEKS). Editorial Gustavo Gili: Barcelona. 
10 Casanovas, A. (1993). Rússia: cultura i cinema 1800-1924. Íxia Llibres: Barcelona. 
11 Fernández García, Antonio. (1990). La revolución rusa. Ediciones Istmo: Madrid. p. 9. 
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gran revolta popular. El dia 25 de febrer hi va haver una gran manifestació on el poble 

demanava un canvi de règim i expressaren el seu descontent cap a l’autocràcia del 

moment. La resposta del Tsar a aquesta manifestació va ser l’ordenança de fer cessar els 

desordres a cop de metralladores. El dia 27, obrers i soviets varen prendre els carrers, 

van treure les armes, van alliberar els presos polítics i la multitud va penetrar dintre del 

Palau d’Hivern, residència oficial del Tsar. El Tsar, davant aquesta situació, es va veure 

forçat a abdicar i posteriorment a aquests fets es va implantar un govern bolxevic 

provisional12. A partir d’aquest moment i com a conseqüència de la caiguda del 

tsarisme, es va iniciar esporàdicament una lluita constant entre el proletariat i els 

empresaris13. 

 La Revolució Russa va estar constituïda principalment per dues grans revoltes. 

La primera insurrecció va ser la del febrer de 1917, que és a la que fèiem referència al 

paràgraf anterior, que va aconseguir derrocar mig mil·lenni de govern autocràtic. La 

segona fase important d’aquesta revolució va ser la d’octubre, en la qual el Partit 

Bolxevic, liderat per Vladimir Lenin, va prendre el poder al govern provisional, formant 

així el govern anomenat Sovnarkam. Però la pau encara no va començar a regnar durant 

aquest període, pel contrari, de cada vegada més s’anaven forjant dos bàndols molt 

diferenciats; per una banda, els revolucionaris (exercit vermell), i per altra banda, els 

contrarevolucionaris (exercit blanc). Això va desencadenar en una guerra civil que va 

durar des de 1917 fins 1922, any en que els bolxevics finalment guanyaren la guerra. 

D’aquesta victòria sorgirà el naixement de la Unió de Repúbliques Socialistes 

Soviètiques (la URSS) a l’any 192214. 

 La Revolució Socialista d’Octubre va propiciar el desig de que l’art servís a les 

masses d’una manera activa15. Quan els bolxevics van fer-se amb el poder a l’any 1917, 

la major part dels soviètics eren analfabets, però els revolucionaris tenien la necessitat 

de despertar ràpidament la consciència de tota la població i consideraren que el cine era 

el millor dels mitjans. Abans de la revolució, el cinema ja era la forma més popular 

d’entreteniment entre els soviètics, i amb l’arribada de la revolució significarà un mitjà 

de propaganda ideal per a divulgar el missatge revolucionari. Es tractava de fer 

                                                
12 Fernández García, A. (1990). La revolución rusa. Ediciones Istmo: Madrid. pp. 22-25. 
13 Fernández García, A. (1990). La revolución rusa. Ediciones Istmo: Madrid. p. 33. 
14 Corfe, T. (1991). Las revoluciones rusas. Akal: Madrid. pp. 33-40. 
15 Jurenev, R. N. (1981). Le Cinema Russe et Sovietique. Centre Georges Pompidou/l’Equerre: París. p. 
41. 
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pel·lícules senzilles de manera que fossin fàcils d’entendre per a tothom16. L’Estat 

Soviètic, per tant, va assignar noves tasques als cineastes per prendre part activa en 

l’educació de les masses i ensenyar-los una nova concepció del món i una nova 

concepció socialista.17 Així, durant els anys que va durar la guerra civil russa, es varen 

utilitzar projeccions de pel·lícules d’agitació i de propaganda dins els trens que 

recorrien la Unió Soviètica18. El triomf de la Revolució d’Octubre no només 

determinarà un canvi polític de la societat, sinó també el moment en que les noves 

forces socials i els intel·lectuals es plantegen un nou paper de l’art19. 

 Les figures de Lev Kuleshov, Vsevolod Pudovkin, Dziga Vertov i Sergey 

Eisenstein són considerats, no tan sols els fundadors del cinema soviètic, sinó també els 

primers teòrics del cinema a nivell global. Des d’un principi es sentiren atrets pel 

muntatge i, per tant, hi experimentaren molt fins el punt d’arribar a establir part de les 

bases de lo que avui anomenem llenguatge audiovisual. A través d’aquest muntatge, és 

a dir, mitjançant la composició d’imatges o de seqüències en una escena aconseguien 

transmetre la idea sense necessitat d’utilitzar paraules, el seu muntatge expressava amb 

imatges. Com que estem parlant d’una producció de cinema mut, només tenien la 

possibilitat d’expressar mitjançant la imatge, això, per tant, els obligava a experimentar 

molt amb el muntatge.20 

 El fet de que Lenin pronunciés a l’any 1922 la cèlebre frase «De totes les arts, la 

més important per a nosaltres és el cinema»21, recalca la importància que es donava a la 

indústria cinematogràfica des dels primers anys de l’existència de la Unió Soviètica. 

Quin altre mitjà de comunicació podia arribar de forma massiva a una població on el 60 

% era analfabeta, però que era de vital importància guanyar-se-la de cara a la 

Revolució?. Les paraules de Lenin sobre el cinema, en aquest context, podem 

                                                
16 Rodríguez, H. J. (Setembre 2008). «Revolución rusa y revolución mexicana». Revista de Humanidades 
y ciencias sociales. Nº3. p. 54. 
17 Jurenev, R. N. (1981). Le Cinema Russe et Sovietique. Centre Georges Pompidou/l’Equerre: París. p. 
41. 
18 Rodríguez, H. J. (Setembre 2008). «Revolución rusa y revolución mexicana». Revista de Humanidades 
y ciencias sociales. Nº3. p. 54. 
19 Tinianov, Kulechov, Dziga Vertov, Nedobrovo, Eisenstein. (1971). Cine Soviético de Vanguardia, 
selecció, traducció i pròleg de Miguel Bilbatua. Alberto Corazón Editor: Madrid. p. 15. 
20 Prigorian, N. (2008). «Cine Soviético». Cuadernos unimetanos. pp. 9-10. 
21 L’any 1922, Lenin li va dir aquesta frase al comisari del Poble per a l’Educació i important ideòleg 
soviètic, Anatoli Lunacharski. 
Las citas más famosas de Rúsia, explicadas: ‘El cine es el arte más importante para nosotros’. 
(29/04/2019). Ievenn. [En línia] https://ievenn.com/las-citas-mas-famosas-de-rusia-explicadas-el-cine-es-
el-arte-mas-importante-para-nosotros/1772795/ 
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interpretar-les com a un cinema com a arma per a la instrucció i propaganda de les idees 

de la Revolució cap el poble, no el cinema com a mitjà artístic22. 

 

3.2. Cronologia comparada23: context polític i evolució del cinema rus. 

 

1917: 

Com a conseqüència de la Revolució de Febrer, el Tsar de Rússia Nicolàs II abdica i és 

llavors quan puja al poder Kerenski24. Finalment els bolxevics arriben al poder amb la 

Revolució d’Octubre. En lo que al cinema es refereix, la Revolució de Febrer no va 

afectar en la producció cinematogràfica, en canvi, després de la Revolució d’Octubre es 

nota una forta aturada que durarà gairebé dos anys. Les principals pel·lícules que es 

faran en aquest any seran: El revolucionari, Cap a la felicitat, La mort del cisne, Andre 

Koiukov i Satán triomfant. També es crea el noticiari cinematogràfic Rússia lliure.   

 

1918: 

Ens trobem en plena guerra civil i Dziga Vertov, Eduard Tisse i Lev Kuleshov graven 

els moments més dramàtics de la fi de la Segona Guerra Mundial, així com també els 

inicis de la guerra civil i els moments més significatius de la revolució. No obstant, els 

productors, els actors i els directors del vell cinema rus, que havien acceptat el canvi 

després de la revolució de febrer, ara, amb la revolució d’octubre, abandonen el país. 

Així serà com sorgeixen els «Comitès cinematogràfics». 

 

1919: 

La desorganització i la fam s’apoderen del poble rus durant la guerra civil. Aquest any 

és clau en el naixement del cinema soviètic, ja que dia 27 d’agost Lenin firma el Decret 

de Nacionalització de la Indústria Cinematogràfica. Com que els cineastes del país 

havien marxat, el pes del cine recaurà damunt Kuleshov i Vertov, les figures que 

representaran la nova cinematografia russa. 
                                                
22 Prigorian, N. (2008). «Cine Soviético». Cuadernos unimetanos. pp. 9-10. 
23 Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. 
pp. 11-18. 
24 Kerenski va ser la figura central de la Revolució de Febrer de 1927, fins el punt de tenir la consideració 
de «líder de la revolució». Entre altres coses, va ser qui va donar ordre d’arrest als ministres tsaristes que 
va donar lloc a l’enderrocament del règim tsarista i va participar en la organització del moviment del 
carrer. En definitiva va constituir el líder carismàtic de la Rússia revolucionària. 
Figes, O. i Kolonitskii, B. (2001). Interpretar la revolución rusa: el lenguaje y los símbolos de 1917. 
Editorial Biblioteca Nueva: Madrid. pp. 106-111. 
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1920:  

Continua la guerra civil i en l’àmbit del cine s’organitzen les diferents productores 

nacionalitzades, corresponents a les diverses Repúbliques Federals. 

 

1921: 

Sense novetats destacables en la guerra, però sí en la gestació del cinema soviètic, ja 

que Dziga Vertov exposa els principis del Kino-Glaz (Cinema-Ull), que donarà un gir al 

llenguatge cinematogràfic. També és el període del sorgiment dels «agit-films», les 

pel·lícules d’agitació que es projectaven als trajectes dels trens a mode de propaganda 

per despertar l’esperit revolucionari del poble. Gardin, amb el concurs dels estudiants de 

cine, realitza a Moscú La falç i el martell, primer llargmetratge argumentat de la nova 

corrent creada per la Revolució d’Octubre; i Fam, fam, fam, sobre un dels més difícils 

problemes amb els que es va enfrontar el nou règim. Per altra banda, Kozintsev25 funda 

la FEKS (Fàbrica de l’actor excèntric) junt amb Trauberg26. La FEKS intenta crear un 

moviment d’avantguarda de caràcter revolucionari. 

 

1922: 

Es produeix el judici i l’execució dels socialistes no soviètics, i es va configurant la 

definitiva estructura de la Federació de Repúbliques Soviètiques. Després d’uns anys 

d’aïllament, es comencen a produir els primers contactes internacionals. En el camp del 

cinema, a més dels «agit-films» o «agitki», es produeixen onze llargmetratges amb guió 

del diplomàtic i polític Litvinov, que tindran un caràcter exclusivament propagandístic. 

 

 

 

 

 
                                                
25 Grigori Kozintsev (1905-1973) va ser un autor ucraïnès que fou el principal motor del grup de la 
FEKS. Inicialment va treballar en el món del teatre i de l’espectacle, i més endavant, ja amb la 
col·laboració de Trauberg i els altres components del grup, es centra en la direcció del cinema.  
Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. p. 
108. 
26 Leonid Trauberg (1902-1990) va ser un autor d’origen ucraïnès que va ser important per aportar el 
component teatral i literari dins el grup de la FEKS. Es va dedicar a la preparació dels guions dels futurs 
grans èxits. Va començar la seva carrera en el món teatral junt amb el seu gran col·laborador, Kozintsev, 
que durarà ininterrompudament fins 1947.  
Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. pp. 
109-110. 
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1924: 

Lenin mor i agafa força el poder del trio compost per Kamenev, Zinoviev i Stalin27. A fi 

de reorganitzar la indústria cinematogràfica i de planificar el seu ús, segons el desig de 

Lenin, es funda la «Sovkino», societat que s’encarregava del monopoli de producció de 

pel·lícules russes que, a partir de tal moment, es va limitar al tràfic d’exportacions i 

importacions i es va centralitzar en la distribució interior. Lev Kuleshov dirigeix Les 

extraordinàries aventures de Mr. West en el país dels bolxevics, divertida sàtira dels 

temors i aprensions dels negociants estrangers en els seus tractes comercials amb la 

nova Rússia. Dziga Vertov segueix els seus experiments amb el Cinema-Ull. Primera 

realització de Sergei Eisenstein: La Vaga, film que presenta les bases sobre les que es 

va desenvolupar la seva futura teoria del muntatge. 

 

1925: 

Esdevenen grans disputes per la successió de Lenin. I mentrestant, es dóna un augment 

de les sales d’espectacles des de la Revolució -de 500 s’ha passat a 2000- i la 

progressiva millora de la producció comença a donar els seus grans fruits. Sorgeixen 

films com El cuirassat Potemkin, d’Eisenstein, obra que, sens dubte, representa una 

peça clau dins el cine soviètic. 

 

1926: 

Trotski28 és expulsat de l’Oficina Política del Partit i, per contra, augmenta la influència 

de Stalin. En el mateix any es filmen moltes pel·lícules de directors com Dziga Vertov, 

Aleksandr Room, Protozanov, Kozintsev, Kuleshov i Pudovkin. Aquest darrer crearà un 

llargmetratge que constituirà la seva pel·lícula més important, La mare.  

 

1927: 

Mentre Trotski està perdent popularitat dins l’entorn soviètic i és vist com una amenaça 

que s’ha d’eliminar, la producció cinematogràfica avança a molta velocitat, acostant-se 

                                                
27 Kamenev, Zinoviev i Stalin foren 3 dirigents comunistes russos que es varen veure involucrats en 
disputes internes per tal d’aconseguir el poder en el Partit Comunista de la Unió Soviètica i en la URSS. 
Feien aliances entre ells a fi d’arrancar el poder als seus contrincants.  
Bullock, A. (1992). Hitler and Stalin: Parallel Lives. Vintage Books: Nova York. p. 187. 
28 León Trotski va ser un polític i revolucionari rus que va significar una figura clau de la Revolució 
d’Octubre de 1917, fet que va desembocar en que els bolxevics aconseguissin el poder de Rússia. 
Casanova, J. (2011). Europa contra Europa 1914-1945. Editorial Crítica: Barcelona. p. 52. 
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a les 100 pel·lícules. Per a celebrar el 10è aniversari de la Revolució li encomanen a 

Eisenstein la realització de l’emblemàtica pel·lícula, Octubre. 

 

1928: 

Stalin es fa amb el govern i la producció cinematogràfica, controlada per la «Sovkino», 

supera ja les 100 pel·lícules i augmenta el número de sales de cine a unes 10.000. 

També es publica el «Manifest del Cine Sonor» firmat pels directors i teòrics russos 

més importants del moment: Aleksandrov, Pudovkin i Eisenstein, encara que la 

producció seguirà sent, generalment, de cinema mut.  

 

1929: 

El cinema soviètic arriba a la cúspide de la primera generació de cineastes. 

 

1930: 

Stalin reforça el seu mandat eliminant als anti-comunistes i als que no eren els seus 

fidels seguidors. En aquest any es documenta la producció de 97 pel·lícules.  

 

1931: 

Triomf definitiu d’Stalin en la successió de Lenin. 

 

 

4. El cinema soviètic d’avantguarda (1917-1930): 
Tot succés social-polític, tot canvi econòmic, tot moviment col·lectiu d’un territori 

influeix de manera directa a l’hora de gestar-se el cinema de cada nació. I per això 

també, hem de tenir en compte que entre el cinema d’abans i de després de la Revolució 

d’Octubre a Rússia ha estat el canvi més significatiu que s’ha produït mai en la història 

cinematogràfica. Alguns dels autors importants del període pre-revolucionari perduraran 

fins després de la revolució i seran els encarregats d’assegurar una continuïtat entre 

passat i futur en el cinema. També cal destacar que alguns cineastes i productors de 

tradició es varen enfortir durant la guerra o bé tenien una economia suficientment 

consistent i pogueren intentar un pacte amb la nova situació creada pel règim de 
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Kerenski o simplement se’n aprofitaren de les dificultats sorgides pel règim soviètic 

durant els seus primer anys29. 

 A l’any 1914, ja s’havien produït 270 pel·lícules a Rússia, i aquestes 

produccions estaven basades en la pròpia història del país i en adaptacions d’obres 

literàries com les de Tolstoi i Dostoievski. Després, amb l’eclosió de la guerra, el 

cinema rus agafaria força a causa de l’aïllament nacional que va viure i això va donar 

lloc a l’aparició de les pel·lícules de gèneres. Igualment, amb la Revolució de Febrer de 

1917, es va suprimir la censura i es van començar a produir els primers films 

revolucionaris i inclús alguns films pornogràfics. Però el remat definitiu vendrà de la 

mà de la Revolució d’Octubre, on després d’aquesta es conclouria aquesta etapa de 

transició i tot seguit s’anirien constituint els comitès de cinema que orientaren i 

col·lectivitzaren la producció del recent creat Estat Soviètic30.  

 Durant els anys que precediren la revolució ja existien a Rússia avantguardes 

artístiques i literàries que serien embrió i suport ideològic-cultural de les futures 

avantguardes cinematogràfiques. La més important és el Futurisme i d’ella sorgiran les 

diverses corrents que es manifestaren a la Rússia tsarista: Egofuturisme, Cubofuturisme, 

Centrífuga, Psicofuturisme, etc31. La majoria dels integrants d’aquests moviments 

literaris i artístics simpatitzaven o pertanyien al Partit Bolxevic, que amb el triomf de la 

revolució socialista d’octubre va suposar un impuls encara major d’aquests grups 

renovadors, socialment efervescents i, en lo polític, alineats amb les tendències 

democratitzadores de les arts. En lo que al cine es refereix, abans de la revolució ja 

existia una indústria cinematogràfica de producció, sobretot enfocada al consum 

interior32, però després de la Revolució d’Octubre de 1917, amb la presa de poder per 

part dels bolxevics, els propietaris dels grans cinemes van tancar les seves sales i es van 

                                                
29 Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. p. 
39. 
30 Caparrós Lera, J. M. (1983). La historia del cine. Vol. I Època muda (1895-1930). Editorial Casals: 
Barcelona. p. 65. 
31 A partir de la segona dècada del segle XX, naixeren a Rússia varis moviments amb uns trets molt 
similars que ens permeten simplificar-les en el terme futurisme. Les primeres manifestacions d’aquesta 
corrent varen ser promogudes per poetes i es veuen relacionades amb el futurisme italià. En les seves 
obres trobarem solucions típicament dinàmiques i una iconografia maquinista o urbana vinculada amb la 
vida moderna.  
González García, A., Calvo Serraller, F. i Marchán Fiz, Simón. (1999). Escritos de arte de Vanguardia 
1900/1945. Ediciones Akal: Madrid. pp. 167-168. 
32 Luengos, J. (1988). Introducción general. El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. Filmoteca 
Generalitat Valenciana: València. p. 16. 
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declarar en vaga. Algunes productores es varen passar als exercits blancs33 i després 

emigraren amb els seus directors d’escena, actors i tècnics34.  

 La Revolució d’Octubre va acabar amb aquesta etapa de transició i prest es 

crearan els comitès de cine, orientant i col·lectivitzant la producció cinematogràfica. No 

obstant, el cinema soviètic com a tal no naixerà fins dia 27 d’agost de 1919, dia en que 

Lenin va firmar el Decret de Nacionalització de la Indústria Cinematogràfica de la 

URSS. Així, les sales de cine i d’exhibició també passaren a dependre de l’Estat35. Els 

seus inicis varen ser complicats, ja que es van topar amb dificultats materials 

considerables. Els exercits blancs, recolzats per l’estranger varen obtenir victòries 

efímeres que permetien anunciar «la fi del bolxevisme». Aquests conflictes varen 

desorganitzar l’economia i van privar als cineastes soviètics d’electricitat, de pel·lícula 

o fins i tot d’una alimentació suficient. No va ser fins a l’any 1922, una vegada 

restablerta la pau, que va començar la reconstrucció de l’economia. Els estudis van 

reobrir, els tècnics i els artistes d’abans de la guerra es van reagrupar. No obstant, el 

futur prometedor del cine soviètic s’estava elaborant dins els grups d’avantguarda que 

varen fundar alguns joves amb el recolzament del govern, com va ser el «Laboratori 

Experimental» de Kuleshov, la Fàbrica de l’actor Excèntric (la FEKS) de Kozintzev i 

Trauberg, el Kino-glaz (el Cinema-Ull) de Dziga Vertov, etc36.  

 Javier Luengos posarà èmfasi en aclarir que aquestes mesures politico-

administratives que acabem de nombrar només exerciren influència en lo que respecta a 

l’augment de la quantitat de produccions del cinema soviètic, però no van determinar el 

sorgiment de pel·lícules experimentals i d’avantguarda que caracteritzen l’edat d’or 

d’aquest cinema. Per tant, a continuació exposarem aquests altres factors que, 

aïlladament i interrelacionats entre sí, impulsen aquesta gestació del cinema soviètic 

pròpiament dit37.  

                                                
33 L’Exercit Blanc va ser aquell bàndol que aglutinava totes les forces contrarevolucionàries russes 
durant la guerra civil que va tenir lloc a Rússia entre els anys 1918 i 1922 arrel de la Revolució 
d’Octubre. Pel contrari, l’Exercit Vermell constituïa les forces revolucionàries de la guerra. 
González Crespo, R. (2012). El lado cálido de la guerra fría. Septem Ediciones: Oviedo. p. 169. 
34 Sadoul, G. (1977). Historia del cine mundial: desde los orígenes. Siglo XXI Editores: Mèxic. pp. 163-
164. 
35 Caparrós Lera, J. M. (2009). Historia del cine mundial. Ediciones Rialp: Madrid. p. 45. 
36 Sadoul, G. (1977). Historia del cine mundial: desde los orígenes. Siglo XXI Editores: Mèxic. pp. 164-
165. 
37 Luengos, J. (1988). «Introducción general». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 16.  



 16 

 Per una banda, el desconeixement de les possibilitats d’expressió del nou 

llenguatge artístic va fer que els cineastes sentissin la necessitat d’experimentar molt. 

També cal tenir en compte l’esgotament del cinema anterior, creat baix el règim tsarista, 

que era un cinema sense cap ambició expressiva i sempre estava supeditat als dictats de 

les companyies estrangeres. Normalment el que feien era adaptar els clàssics de la 

literatura russa i el resultat eren pel·lícules gairebé totes iguals. Per una altra banda, 

tenir en compte que amb l’arribada de la revolució hi va haver un exili general de totes 

les persones que treballaven a la indústria cinematogràfica, tot i que amb algunes 

excepcions, i això va provocar l’accés de nous treballadors al mitjà cinematogràfic del 

país. Aquestes persones eren molt joves i mai havien estat en contacte amb la 

cinematografia anterior. Estem parlant de personalitats com Dziga Vertov, Lev 

Kuleshov, Pudovkin, Sergei Eisenstein, etc. I sobre aquests nous cineastes va recaure la 

transició entre l’antic cine que tothom rebutjava i el futur cine que encara estava per fer-

se. A tot això, el contacte amb les altres arts i el creixent interès per la novetat, va 

desembocar en una fascinació pel cinema i les possibilitats expressives que aquest 

recurs oferia a persones que provenien de camps molt diversos (música, literatura, 

arquitectura, pintura, teatre, enginyeria, etc). Això no només passava a Rússia, ja que 

l’ambient general que regnava a l’Europa Occidental durant les primeres dècades del 

segle XX en totes les arts, inclòs el cinema, era de motivació avantguardista i 

experimental. Altre factor que va afavorir aquesta gestació van ser les condicions 

polítiques sorgides de la revolució que en tot moment van ser propícies a que brotés 

aquesta set d’experimentació artística. Cal destacar el paper preponderant que els nous 

dirigents polítics van donar al cine com a instrument polític, propagandístic i 

d’educació. També va ser decisiva l’entrada en funcionament de la primera Escola de 

Cinematografia del món (la Universitat Panrussa Guerásimov de Cinematografia, 

coneguda per les sigles VGIK), que es va fundar a Moscú l’any 1919, creada per 

Kuleshov, Eisenstein, Dovzhenko, Pudovkin, Kozintsev, Yutkevich, Romm i Raizman, 

que gràcies a aquesta activitat docent remunerada varen poder realitzar pel·lícules38. 

Destaca molt la preocupació investigadora que aquests nous cineastes tenien, a 

diferència d’altres països. A més, estaven involucrats al marxisme, per tant, tenien com 

a irrenunciable la no separació de la teoria i la pràctica. A part de tot això, aquests 

autors sentien una gran admiració pel cinema americà i els seus progressos en el 

                                                
38 Labarrère, A. (2009). Atlas del cine. Ediciones Akal: Madrid. p. 309. 
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llenguatge cinematogràfic, principalment Charles Chaplin i David W. Griffith foren els 

seus grans referents. De fet, sobre aquest últim existeix un rumor que diu que a l’any 

1919 va arribar una còpia d’Intolerància a la URSS i va tenir un èxit immediat entre el 

públic. La qüestió és que Lenin al veure la pel·lícula va intentar posar-se en contacte 

amb Griffith per a que s’encarregués de la direcció de la indústria cinematogràfica 

soviètica, tot i que aquest va desestimar l’oferta39. Per altra banda, altre factor que va 

propiciar una recuperació de la indústria cinematogràfica va ser l’aparició de la NEP 

(Nova Política Econòmica) a l’any 1921 i que va tenir com a conseqüència donar 

oportunitats a nous cineastes. I ja per acabar, l’existència de directrius polítiques més o 

menys ambigües fins ben entrats els anys 20, va donar lloc a una major llibertat de 

creació i coexistència amb varis moviments, teories i resultats pràctics. I un clar 

exponent de tot això és la cinematografia soviètica40. 

 L’any 1919 representarà un canvi decisiu d’estructura en el cine soviètic. Com ja 

s’ha esmentat abans, a l’agost d’aquest any es publica el decret de Lenin nacionalitzant 

la indústria cinematogràfica i en aquest decret consta com tot el comerç i la indústria de 

la fotografia i cinematografia, així com la seva organització, distribució de mitjans i 

materials tècnics, en tot el territori de la Rússia soviètica, es posarà baix la competència 

del Comissariat d’Educació del Poble. Per tant, sobre aquesta base s’organitzaria 

l’època gloriosa del cine de Rússia41. El Partit Comunista Bolxevic considera el cine 

com un mitjà d’autoinstrucció pels obrers i camperols. En el programa aprovat pel VIII 

Congrés del Partit Comunista de la URSS, el cine es cita entre un dels principals mitjans 

d’educació junt amb les biblioteques, universitats, etc. En aquest mateix any, també 

s’inaugura a Moscú la primera escola de cinema del món, l’Escola Estatal de 

Cinematografia, que més tard passarà a dir-se Institut Superior de Cinematografia de la 

Unió Soviètica.  

 En els anys immediats que segueixen a la Revolució d’Octubre, preval el corrent 

artístic del Futurisme, especialment en la literatura. És un futurisme en el que destaca 

Maiakovski, que pren el camí del «imaginisme» i del «constructivisme» i s’orienta cap 

a la conquesta de la tècnica i el seu triomf sobre la naturalesa. És un futurisme molt 

                                                
39 Gish, L. (1969). Lillian Gish: The movies, Mr. Griffith and me. Prentice-Hall: Nueva Jersey. pp. 182-
183. 
40 Luengos, J. (1988). «Introducción general». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. pp. 17-18. 
41 Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. 
pp. 44-45. 
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diferent al de Marinetti, ja que no és d’elit, sinó de masses, i du a l’extrem el mitjà 

expressiu de la imatge. Els futuristes també lluitaran per un art que ha de ser, a més, un 

mitjà de comunicació, no només un art basat en les seves formes. Així, veiem com 

Maiakovski va més enllà dels límits d’una revolució formal42.  

  Per tant, tres són els aspectes que destaquen sobre la producció de 1919. En 

primer terme, l’aparició de les escoles cinematogràfiques, després vendria la nova línia 

de producció dels comitès, que dóna lloc als agitki43, i per acabar la clarificació de 

posicions dels individus i dels grups. Dos homes són els responsables d’aquest primer 

moviment d’escoles que, a la llarga, donarà lloc al naixement de l’actual VGIK, aquests 

homes són Vladimir Gardin i Lev Kuleshov.44   

 Guido Aristarco dirà que aquesta primera generació de cineastes innovadors no 

responen a una unitat ben definida. Tots els autors tenen la seva pròpia concepció 

creativa, el seu propi mètode i un estil individual, però en comú tenen que tots ells volen 

descobrir les lleis pròpies del cinema, formulant els principis teòrics de l’art 

cinematogràfic45.  

 A partir de mitjans de la dècada dels anys vint, la URSS va impulsar la creació 

de pel·lícules que aspiraven a superar els continguts i formalismes de caràcter 

experimental i avantguardista dels primers films soviètics. Era necessari crear històries 

amb les que el poble es pogués identificar, ja que, acabat el conflicte bèl·lic i civil, era 

important consolidar i enfortir els principis del recent creat Estat Socialista46. 

 Destaquen les pel·lícules mudes produïdes a partir de l’any 1924 que, més enllà 

dels seus valors artístics, són rellevants els missatges i les idees que volen transmetre. 

                                                
42 Aristarco, G. (1968). Historia de las teorías cinematográficas. Editorial Lumen: Barcelona. pp. 152-
153. 
43 Pel·lícules d’agitació. Són films curts que suposen la primera innovació en el cinema soviètic. 
Consistien en curtmetratges generalment de ficció que no tenien cap intenció artística, sinó que estaven 
pensades per projectar una activitat d’agitació i de propaganda. Realitzades amb material filmat en el 
front i muntades pel Comitè de Cinematogràfic de Moscú, tenien la intenció d’incentivar una consciència 
revolucionària al poble. Aquestes pel·lícules es projectaven durant el recorregut de trens i camions per 
així aconseguir una major difusió. Seran utilitzades, doncs, per reforçar un missatge revolucionari davant 
un públic com poden ser els soldats o camperols, majoritàriament analfabets. Per tant, la seva estructura 
argumental era molt senzilla i amb un objectiu molt concret: la de unir-se a l’exercit vermell, la lluita 
contra la fam, la lluita contra el règim anterior, etc. 
Rollberg, P. (2016). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. Rowman & Littlefield: Regne 
Unit. pp. 31-32. 
44 Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. p. 
46. 
45 Aristarco, G. (1968). Historia de las teorías cinematográficas. Editorial Lumen: Barcelona. pp. 153-
154. 
46 Gavira Buzón, S. (2005). «La Revolución Rusa y los inicios de la URSS a través del cine soviético». 
Hesperides. p. 27. 
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Totes aquestes pel·lícules tenen en comú unes idees que juntes conformaran el caràcter 

del cinema soviètic. Per una banda, es donarà prioritat a l’exaltació del poble entès com 

a massa de persones, en contra de la dignificació individual i de l’heroïcitat d’una 

persona aïllada; per altra banda, és de vital importància tenir sempre present la defensa 

del socialisme com a causa sagrada i condemnar la repressió i la injustícia de les forces 

tsaristes. També intentaren projectar altres missatges com l’enaltiment a la joventut 

socialista, vist des d’un punt de vista totalment idealitzat: gent sana, forta i compromesa 

amb la revolució; o les avantatges de la supressió de la propietat privada, del 

desenvolupament industrial, etc. Tot això amb el clar objectiu d’identificar el recent 

creat estat comunista com un «paradís terrenal», com apunta Sergio Gavira Buzón47.  

 Una altra peculiaritat que es pot aplicar al treball de la gran majoria dels 

directors d’aquesta època, dirà Javier Luengos, és la seva preocupació pel muntatge, que 

en un inici arribaren a descriure com lo “específicament” cinematogràfic, i tot els seus 

experiments així ho intentaven evidenciar. Dziga Vertov dirà del muntatge que és com 

la «construcció de la pròpia vida»; i Kuleshov conclourà: «el muntatge és un mode de 

percebre la vida». Per a Kuleshov lo primordial no és el contingut dels trossos de 

pel·lícula, sinó el mode d’unir-los entre sí. Per a Pudovkin, alumne integrant del Taller 

de Kuleshov, el muntatge configura la base estètica del film, per això durà a terme una 

experimentació semblant a la del seu mestre48. Eisenstein defensava el muntatge 

intel·lectual, com ell mateix el denominava, un muntatge capaç de transmetre idees a 

l’espectador mitjançant la juxtaposició dels plans. No hem d’oblidar que, si bé els 

americans varen ser els primers en fer avançar el llenguatge cinematogràfic49, els russos 

                                                
47 Gavira Buzón, S. (2005). «La Revolución Rusa y los inicios de la URSS a través del cine soviético». 
Hesperides. p. 27. 
48 Pudovkin va agafar imatges neutrals de l’actor Mozhujin (famós de l’època) i hi va unir diferents plans 
d’objectes alternatius: un plat de menjar, un taüt amb una persona morta i una dona despullada, de tal 
forma que els espectadors percebien que l’actor representava una emoció diferent en cada cas, quan en 
realitat el gest era sempre el mateix. Per tant, es creava una espècie d’associació de les dues imatges que 
juntes creava un missatge que havia estat suggerit pel muntatge. 
Luengos, J. (1988). «Introducción general». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. Filmoteca 
Generalitat Valenciana: València. p.18. 
49Griffith va ser una figura clau per a l’evolució del llenguatge cinematogràfic degut a la seva innovadora 
forma d’usar el muntatge paral·lel, els plànols, la il·luminació, el temps narratiu, el semblant líric... La 
seva manera de fer cine va influir als més grans pioners, tant als cineastes soviètics, com a Charles 
Chaplin.  
Méndez, A. (2006). Guía del cine clásico. Protagonistas. Vision Net: Madrid. p. 141. 
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varen sistematitzar les bases amb les seves investigacions, van profunditzar en les 

diferents variables del fet cinematogràfic i feren progressar també el llenguatge.50  

 Cal fer menció també a l’aparició d’un grup de teatre avantguardista anomenat 

amb les sigles FEKS (Fàbrica de l’actor excèntric). La FEKS designa un dels 

moviments de agitprop51 i d’avantguarda russa desenvolupada durant la dècada dels 

anys vint a Rússia. La FEKS també es va dedicar a la formació d’actors i va constituir 

un centre d’investigació. En un primer moment va començar a ser una institució 

dedicada al teatre, però, poc a poc, amb les exigències del moment històric en que es 

trobaven i de l’auge del cinema que s’estava vivint, es van anar centrant en el cine52. 

 Així, La FEKS va ser fundada l’any 1921 amb l’impuls, principalment, de dues 

personalitats molt joves: Grigori Kozintsev i Leonid Traumberg, a la ciutat de 

Petrogrado. El manifest Excentricisme publicat a l’any següent el va situar dins les 

avantguardes europees i específicament dintre del moviment futurista, on advocaven per 

la negació de l’art, el rebuig pel naturalisme, el rebuig per la rutina... I en canvi, 

reclamaven unes disciplines més estrafolàries com l’acrobàcia, el circ, el music-hall, la 

gimnàstica, etc, ja que, com deia Kozintsev, «la vida exigeix un art hiperbòlicament 

bast, atordidor, utilitari, precís, instantani i ràpid»53. En definitiva, l’excentricisme 

s’oposa a la rutina i rebutja la reproducció fidel i tradicional de la vida. L’excentricisme 

del music-hall i del teatre es dedica a deformar la forma realista de l’objecte, i per 

contra, aquest objecte assumeix formes caricaturesques, absurdes i inversemblants. Però 

l’excentricisme de FEKS no és el mateix que el del music-hall i el teatre, cal no 

confondre’ls. La FEKS s’esforça en fer-lo accessible i comprensible per a tothom. 

Partint de la idea de que nosaltres ja no veiem les coses que habitualment ens envolten, 

hem perdut la facultat de pensar, i per tant, executem els nostres gestos habituals d’una 

manera inconscient. La visió repetida d’un objecte en un context determinat automatitza 

aquesta visió. Per a veure les coses és necessari extreure-les del procés 

d’automatització. Començarem a veure un objecte d’una manera totalment nova si el 

situem en una relació insòlita amb els demés objectes. Per tant, el sentit del mètode 

                                                
50 Luengos, J. (1988). «Introducción general». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València.  p. 18. 
51 Propaganda d’agitació. Normalment de tendència comunista que es difon a través de l’art i la literatura 
per a crear una consciència política a tota una població. 
52 Pinel, V. (2009). Los géneros cinematográficos. Géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el 
cine. Robinbook: Barcelona. p. 147.  
53 Pinel, V. (2009). Los géneros cinematográficos. Géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el 
cine. Robinbook: Barcelona. p. 148. 
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excèntric de FEKS consisteix en desposseir els objectes i les idees del seu procés 

automàtic i així intentar donar la sensació de l’objecte a través de la visió i ja no a través 

d’un reconeixement. El procediment excèntric és un procés de complicació de la forma 

i, per tant, complica tot el procés perceptiu54. Així doncs, es produeix un procés 

«d’estranyament» de l’objecte, és a dir, de desfamiliarització de l’objecte, i això 

significa separar a l’objecte del procés d’automatització. Se l’ha de treure del seu 

context habitual i se l’ha de col·locar en un altre ambient. D’aquesta manera les formes 

realistes de l’objecte romanen intactes, però l’objecte adquireix noves significacions. És 

d’aquesta manera que el muntatge comença a assolir una rellevància molt considerable 

dins la cinematografia55. 

 

5. El muntatge en el cinema soviètic d’avantguarda 
5.1. Importància del muntatge en el cinema soviètic 

Com a idea principal d’aquest apartat podem destacar que el muntatge constitueix la 

base estètica de tot cine, però, la cinematografia soviètica girarà especialment entorn 

d’aquest concepte i és important tenir en compte que la noció de muntatge no sempre 

s’ha interpretat de la mateixa manera i en tota la seva magnitud56. El muntatge és aquell 

element que permet en una pel·lícula la successió rítmica d’enquadraments aïllats i 

immòbils, o curts fragments en moviment. Aristarco diu que el muntatge en el cinema 

és lo mateix que la composició de colors en la pintura o la successió harmònica de sons 

en la música. El que realment importa no és tant el contingut dels trossos de pel·lícula, 

sinó més bé la forma en que estan units entre sí; no tant el que està filmat, sinó la 

manera en que una imatge succeeix a una altra i el mode de construir aquests trossos 

dins la pel·lícula. L’essència del cinema està en la composició i la successió dels 

diversos plans57. Amb una sèrie d’intents i de proves, i amb una conscient composició 

                                                
54 Rapisarda, G. (Ed.). (1978). Cine y vanguardia en la Unión Soviética. La fábrica del Actor Excéntrico 
(FEKS). Editorial Gustavo Gili: Barcelona. pp. 86-90. 
55 Rapisarda, G. (Ed.). (1978). Cine y vanguardia en la Unión Soviética. La fábrica del Actor Excéntrico 
(FEKS). Editorial Gustavo Gili: Barcelona. p. 90. 
56 Pudovkin, V. (1988). «El montaje en el film». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 175. 
Extret de: Pudovkin, V. (1956). Argumento y montaje. Bases de un film. Editorial Futuro: Buenos Aires.  
57 Aristarco, G. (1968). Historia de las teorías cinematográficas. Editorial Lumen: Barcelona. p. 160. 
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artística, es creen les «frases de muntatge», de les quals, pas a pas, naixerà la definitiva 

obra d’art: el film.58 

 Referir-nos a crear una pel·lícula com «filmar una pel·lícula» és una fal·làcia, ja 

que una pel·lícula no és filmada, sinó que esdevé una construcció mitjançant cada un 

dels fotogrames i amb les escenes que constitueixen la seva matèria prima. Pudovkin 

insistirà: «Si un escriptor usa una paraula, aquesta no és més que la convenció d’un 

concepte, i està privada d’un valor espiritual intrínsec. Només amb la relació amb altres 

paraules rep vida i realitat artística. Per tant, un objecte, captat des de diferents punts de 

vista i mostrat a l’espectador, no és més que quelcom buit. El moviment d’un objecte o 

d’una persona enfront la càmera no és encara el moviment fílmic, sinó que conforma tan 

sols la matèria prima per a una futura composició. Els objectes han de ser duts a la 

pantalla per obra del muntatge, de tal manera que el resultat sigui una realitat 

cinematogràfica i no fotogràfica. El muntatge és aquell moment creatiu pel qual d’una 

fotografia inanimada brota la vida de forma cinematogràfica»59. 

 Pudovkin demostra aquesta idea posant un exemple amb la seva pel·lícula La fi 

de Sant Petersburg. Pudovkin volia representar una escena de guerra on hi hagués una 

gran explosió. Per fer-ho va enterrar dinamita i va filmar l’esclat. Aquest va ser 

extraordinari a la realitat, però a la pantalla va resultar inanimat i avorrit. Finalment va 

crear l’efecte desitjat sense emprar ni un sol fragment de l’explosió filmada. Va utilitzar 

un llançaflames que expulsava molt de fum, i per donar la impressió d’explosió va 

filmar breus preses de llamps de magnesi en una alternativa rítmica de clars i obscurs. 

Entre mig va posar una presa filmada temps enrere que aportava lluminositat i resultava 

apte per a l’escena. Així va obtenir el resultat desitjat: una gran explosió a la pantalla, 

que en la realitat era qualsevol cosa menys una explosió. 60 

                                                
58 Pudovkin, V. (1988). «El montaje en el film». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 175. 
Extret de: Pudovkin, V. (1956). Argumento y montaje. Bases de un film. Editorial Futuro: Buenos Aires. 
59 Pudovkin, V. (1988). «El montaje en el film». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 176. 
Extret de: Pudovkin, V. (1956). Argumento y montaje. Bases de un film. Editorial Futuro: Buenos Aires. 
60 Pudovkin, V. (1988). «El montaje en el film». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 176. 
Extret de: Pudovkin, V. (1956). Argumento y montaje. Bases de un film. Editorial Futuro: Buenos Aires. 
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 Pudovkin assenyalarà que per fi el cinema ha estat capaç de trobat el seu 

vertader camí, alliberant-se de les lligadures de les altres formes artístiques i finalment 

ha aconseguit una disciplina amb les seves pròpies lleis i els seus propis mètodes61. 

 

5.2. Kuleshov (Muntatge ideològic): 

Lev Kuleshov és considerat el primer teòric del cinema soviètic i ha jugat un important 

paper en el desenvolupament d’aquest cinema fins arribar a la seva època daurada. A 

més, va ser Kuleshov qui va fer avançar la teoria del muntatge, basada en els seus 

estudis sobre les pel·lícules americanes, especialment El naixement d’una nació (1915) 

i Intolerància (1916), de Griffith. Va formular un nou mètode de muntatge, però 

sobretot és conegut per la teorització del muntatge ideològic, on una imatge articulada 

amb una altra donaria la impressió d’accions simultànies o consecutives, conegudes 

posteriorment com «l’efecte Kuleshov»62. 

 Kuleshov va néixer l’any 1899 a Tambov. Després de morir el seu pare, la seva 

mare i ell es muden a Moscú a l’any 1910, i en el 1915 comença a estudiar pintura a una 

escola d’art. A l’any 1916 entra a fer feina com a escenògraf pel director Evgeny Bauer, 

i durant la Guerra Civil realitzarà els seus propis agit films63. El debut de Kuleshov com 

a director serà a l’any 1917 amb la seva primera pel·lícula El projecte de l’enginyer 

Pright, film ja de per sí rellevant per a la utilització que fa de la tècnica del muntatge «a 

l’americana», amb una combinació de presses innovadores, tant per la rapidesa del 

ritme com per la llibertat de la seva combinació. S’ha de tenir en compte que el 

muntatge, llavors anomenat «a la russa», tendia a una lentitud i a unes característiques 

tradicionals del teatre64. Kuleshov havia vist totes les pel·lícules estrangeres que es 

projectaven a Moscú. Sovint va manifestar l’interès que li despertaven els films suecs, 

danesos, francesos, italians, però sobretot li fascinaven les pel·lícules de cowboys 

americanes i concretament el film Intolerància de Griffith. Per a Kuleshov, el cinema és 

                                                
61 Pudovkin, V. (1988). «El montaje en el film». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 177. 
Extret de: Pudovkin, V. (1956). Argumento y montaje. Bases de un film. Editorial Futuro: Buenos Aires. 
62 Gillespie, D. (2000). Early soviet cinema. Innovation, ideology and propaganda. Wallflower Press: 
Londres. p. 22. 
63 Gillespie, D. (2000). Early soviet cinema. Innovation, ideology and propaganda. Wallflower Press: 
Londres. p. 22. 
64 Porter-Moix, M. (1968). Historia del cine ruso y soviético. Ediciones de cultura popular: Barcelona. p. 
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velocitat, activitat, moviment, i en les dinàmiques pel·lícules americanes hi trobava una 

gran font d’inspiració65.  

 Tots els principis fonamentals del muntatge són usats per primer cop per 

Kuleshov amb la pel·lícula El projecte de l’enginyer Pright (1917). Durant el seu 

rodatge va sorgir una dificultat: era necessari que els protagonistes de la pel·lícula, un 

pare i la seva filla, caminessin per un prat i miressin un pal d’electricitat d’on hi 

penjaven uns cables. Degut a circumstàncies tècniques, no va ser possible filmar tota la 

seqüència a la mateixa localització, així que varen gravar el pal d’electricitat en un lloc, 

i de forma independent varen filmar al pare i la filla en una altra localització. Gravaren 

als protagonistes mirant cap a dalt, parlant sobre el pal mentre caminaven; per altra 

banda, van introduir la seqüència del pal d’electricitat, presa des d’un altre lloc. Per tant, 

a través del muntatge va ser possible crear un nou terreny terrenal que no existia a cap 

banda. Aquesta pràctica tan senzilla va ser l’inici del muntatge en el cinema soviètic66. 

 A finals de la dècada de 1920, Kuleshov va ser atacat per part del crítics 

al·legant que feia un homenatge a «l’americanisme» i al «formalisme» en les seves 

pel·lícules. El formalisme era aquella tendència artística utilitzada tant per a pintors, 

escriptors, músics i directors que consideraven que la forma i els valors estètics eren el 

més important en una obra d’art, per damunt del contingut ideològic. Kuleshov, com a 

director, no va produir espectacle o himnes revolucionaris seguint la regla bolxevic, 

com sí ho varen fer Eisenstein, Pudovkin i Dovzhenko, sinó que va produir pel·lícules 

altament originals i comercialment exitoses67.  

 Entre 1918 i 1919, Kuleshov és enviat al front de Polònia, acompanyat d’un 

fusell i una càmera per a filmar la guerra amb un fi documental. Al tornar de la guerra, 

amb tot el seu material gràfic i ple d’idees, Kuleshov entra en contacte amb la recent 

creada Escola de Cinematografia de l’Estat i allà, ja en el 1922, crearà el seu 

«Laboratori Experimental» on començarà a experimentar amb el muntatge. En aquest 

laboratori, Kuleshov va realitzar els seus «films sense pel·lícula», mitjançant fotografies 

fixes. Els mètodes d’ensenyament en aquest taller per part de Kuleshov, i que més 

endavant Pudovkin desenvoluparà al màxim, eren realistes i estaven basats en els 

principis quotidians de l’home. Els seus actors es dedicaven a interpretar les escenes per 
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seqüències separades, però intentant conservar la unitat interior del personatge. 

Kuleshov coneixia l’impacte que l’espectador americà rebia davant els films de Griffith 

i d’altres, per tant, l’estudi d’aquests films el portaren a esbrinar que els primers plans i 

el muntatge no només creaven una narració argumental, sinó també un vertader 

llenguatge d’imatges. Arribat a aquest moment és quan es dóna la creació del seu famós 

mètode de muntatge, anomenat «collage» 68.  

 El famós muntatge consistia en agafar un primer pla de l’actor Mozhjukin, de 

mirada vaga i inexpressiva, en fa tres còpies i les empalma, alternativament, amb unes 

imatges que es corresponien a un plat de sopa, un cadàver d’un nen i una dona mig 

despullada ajaguda a un sofà (Fig. 1). Després d’exposar el conjunt a un públic que 

ignorava el seu projecte, tothom va coincidir en percebre les expressions de gana, pena i 

desig, respectivament, davant de tant heterogènies situacions. D’aquesta forma, 

Kuleshov va comprovar que una mateixa imatge en diferents contigüitats, adquireix una 

significació també diferent, és a dir, que el muntatge «violenta» l’expressió de l’actor 

fins a invertir el seu sentit i que cada pla augmenta la seva significació per la implicació 

amb els plans veïns. Per a Kuleshov el pla tot sol no té cap significat, no és més que una 

lletra en una paraula; únicament el muntatge donarà el sentit i la finalitat al pla69. 

 Amb el descobriment d’aquests famosos «collages», Kuleshov serà capaç de 

crear espais, éssers i geografies irreals mitjançant elements de diferent procedència. La 

relació entre dues imatges diferents té com a intermediari el sentit narratiu de 

l’espectador, i això no serà possible si aquestes imatges no estan en connexió amb el seu 

esperit. És a dir, l’espectador ha de posseir la lògica de la realitat, el coneixement del 

món necessari perquè les imatges no es vegin aïllades i les abstraccions arribin a assolir 

el seu sentit. L’espectador ha de ser capaç de reconèixer en la juxtaposició d’imatges 

(idees), una experiència viscuda o coneguda. Basant-se en aquests experiments, el 

«Laboratori Experimental» de Kuleshov realitzarà les tres pel·lícules fonamentals del 

grup: Les extraordinàries aventures de Mr. West al país dels Bolxevics (1924), El raig 

de la mort (1925) i Dura Lex (1927)70. 
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- Les extraordinàries aventures de Mr. West al país dels Bolxevics (1924): 

L’any 1924, els membres del Laboratori Experimental, realitzaren el seu primer 

llargmetratge. El guió, escrit pel poeta Nikolai Aseyev, va ser canviat radicalment  per 

Kuleshov i el seu principal deixeble, Pudovkin. La pel·lícula va ser finançada pel 

Comitè de l’Estat per a la Cinematografia, la Goskino, per la qual cosa hi veurem unes 

intencions propagandístiques de caràcter paròdic entorn als prejudicis nord-americans 

cap els soviètics i la revolució. Aquesta tendència no sorgí del desig de Kuleshov, ja que 

a Kuleshov li molestava la popularitat que entre el públic soviètic havien guanyat les 

comèdies de Hollywood com les de Charles Chaplin o Harolds Lloyd i les pel·lícules de 

l’oest amb Tom Mix o William S. Hart. Com a conseqüència d’això, va optar per fer 

una pel·lícula que unís els recursos narratius de l’slapstick71 i els seus descobriments 

avantguardistes sobre el muntatge, de igual manera que es mofaria del retràs cultural i 

dels prejudicis polítics dels nord-americans72.  

 La trama de la pel·lícula es centra en Mr. West, president de la Societat de Joves 

Cristians d’Amèrica, qui decideix investigar l’estil de vida rus després de la revolució. 

Atemorit per la propaganda capitalista, Mr. West viatja a la Unió Soviètica amb un 

guardaespatlles, Jeddy, un estúpid cowboy sorgit de la típica pel·lícula de sèrie B de 

l’època. Aquest personatge protagonitzarà alguns dels moment més còmics del film. Els 

prejudicis de Mr. West es veuen reafirmats, ja que s’ofereixen una imatge de la URSS 

totalment esgarrifosa. Finalment Mr. West es converteix en un bolxevic més quan la 

policia el porta pels carrers de Moscú a fi de que conegui als autèntics bolxevics73. 

 Les extraordinàries aventures de Mr. West en el país dels bolxevics és una 

comèdia bufa que funciona a partir de divertits gags. El director crearà espais 

mitjançant les mirades dels personatges fora de camp, utilitzant una il·luminació 

tenebrosa en certes ocasions per recrear escenes opressives o tenses. També emprarà 

l’acceleració dels moviments i la càmera gravant al revés per a crear un efecte grotesc. 

Aquests aspectes tècnics potenciaran el discurs propagandístic de la pel·lícula74. 
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5.3. Dziga Vertov (Cinema-Ull): 

S’ha de considerar a Vertov com un dels cineastes soviètics més coherents amb el seu 

temps i mestre del cinema documental75. Va ser probablement el primer autor soviètic 

que va descobrir les infinites possibilitats del cinema com a eina per donar testimoni de 

la realitat social. Va ser amic del poeta Maiakovski i per tant va estar altament influït 

pel moviment futurista, tal i com es pot contemplar a bona part de la seva producció 

fílmica76. Dziga Vertov i els futuristes russos apostaven per construir una nova cultura 

basada en l’exaltació de la velocitat i en l’enaltiment de la màquina77. L’any 1918 va 

ingressar en la secció de noticiaris del Comisariat del Poble de Moscú i va iniciar la 

seva etapa com a documentalista. Uns anys més tard, en el 1922, mentre experimentava 

amb el documental, va crear una nova modalitat de fer cinema, el Kino-Glaz (Cinema-

Ull), que va ser la seva gran aportació al cinema soviètic. El Cinema-Ull rebutjava 

l’argument previ i el drama cinematogràfic, i entenia que l’ull de la càmera era el mitjà 

més precís i infal·lible per a presentar els esdeveniments de la vida quotidiana, ordenats 

a través del muntatge78.  

 El Cinema-Ull és el primer intent per a crear una obra cinematogràfica sense la 

presència d’actors, de decorats, de guions, de realitzadors, sense utilitzar estudis, 

escenaris, vestuari... Els personatges fan el que habitualment fan en la seva vida 

quotidiana, constitueixen la gent del carrer. Aquest cinema representa l’assalt de les 

càmeres al món real79. 

 El periodisme soviètic va inspirar les seves transformacions creatives de 

noticiaris en la nova forma de pel·lícula documental. Tot i que la premsa soviètica es 

recolzava en el documental gràfic per persuadir a través de les imatges, Vertov va 

insistir en intervenir mínimament en el que va filmar, cercant aquest equilibri entre la 

gravació i la reelaboració80.  

 Per a Dziga Vertov, cultivar el Cinema-Ull era una qüestió política, ja que a ell 

el cinema convencional narratiu de ficció li semblava molt burgès i considerava 

necessari eliminar-lo. L’alternativa revolucionària havia de centrar-se en la realitat. La 
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defensa d’aquest propòsit va impulsar que el seu grup de treball, el Kinoki, 

experimentés amb diversos recursos expressius: la càmera lenta, la ràpida, el moviment 

invertit, la pantalla dividida, la imatge congelada, etc. Es tractava de presentar els fets 

ordenats, en contrast amb el caos de la vida moderna81. 

En ple auge del realisme soviètic, Vertov va realitzar el seu film més conegut, L’home 

de la càmera (1929). La pel·lícula plantejava una reflexió sobre la feina del 

documentalista i el seu compromís amb la societat. El director volia captat la vida 

d’imprevist, amb la voluntat de que la càmera no alterés el fluir de la vida i del gest82.  

 

- L’home de la càmera (1929): 

Aquesta peculiar pel·lícula de Dziga Vertov constitueix una tendència cinematogràfica 

que es proclama reticent a tot esquema narratiu, ja que no hi ha una «història», sinó una 

suma de vistes documentals, articulades mitjançant un muntatge complex. El motiu 

d’aquest tipus de film és la vida quotidiana de la gran ciutat, que en aquest cas és 

Odessa. La pel·lícula transcorre amb la ciutat despertant pel matí amb el proletariat que 

va camí als seus llocs de feina, les màquines es posen en marxa, els carrers es van 

animant i l’agitació urbana comença a fer-se visible. Després vendria el descans de 

migdia i pels més privilegiat un dia a la platja. Cau la nit i la càmera s’agita83. 

 Sembla que l’autor, amb aquesta pel·lícula, vol demostrar que el realisme 

cinematogràfic és una il·lusió, de la qual l’espectador ha de prendre distància mitjançant 

un esforç d’anàlisi «dialèctic». Dziga Vertov vol demostrar que el cinema, després 

d’haver estat tan arrelat al teatre i a la literatura, pot construir el seu propi llenguatge i 

és “l’home de la càmera” l’encarregat de rompre amb el procés d’alienació del relat i 

afrontar-se a la vida real. D’una visió clara de la realitat podrà sorgir, tal vegada, un 

home i un art nou. Per tal de seguir aquest fi, es multiplicaran els efectes de muntatge 

sofisticats. D’aquí que es digui que el cine de Dziga Vertov, amb el Cinema-Ull, està en 

condicions de desxifrar el món visible i, per tant, de transformar-lo84 (Fig. 2). 

 

 

                                                
81 Breu, R. (2010). El documental como estrategia educativa. De Flaherty a Michael Moore, diez 
propuestas de actividades. Editorial Graó: Barcelona. p. 25. 
82 Breu, R. (2010). El documental como estrategia educativa. De Flaherty a Michael Moore, diez 
propuestas de actividades. Editorial Graó: Barcelona. p. 25. 
83 Beylie, C. (2006). Películas clave de la historia del cine. Ediciones Robinbook: Barcelona. p. 78. 
84 Beylie, C. (2006). Películas clave de la historia del cine. Ediciones Robinbook: Barcelona. p. 78. 
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5.4. Pudovkin (Muntatge constructiu): 

Instruït en la teoria i la tècnica cinematogràfica pel seu mestre Kuleshov, Pudovkin 

roman fidel a tal formació a la vegada que es proposa una ampliació dels mateixos 

coneixements mitjançant una obra i una reflexió teòriques pròpies. Autor d’una 

capacitat analítica important, va escriure sobre les bases del muntatge arribant a la 

formulació del seu propi mètode, el «muntatge constructiu». Com ja hem dit abans, 

Pudovkin és el principal continuador de les idees del seu instructor, Kuleshov, i aquest 

deia que en cada art hi ha, en primer lloc, una matèria prima, i després un mètode de 

composició adequat. Kuleshov al·legava que la matèria cinematogràfica són els 

fragments de pel·lícula i que el mètode de composició consisteix en unir-los descobrint 

un ordre creador. L’art cinematogràfic no consistia en la filmació de la pel·lícula i en la 

direcció dels actors, això no era res més que la preparació del material. L’art del cinema 

comença quan el director es posa a combinar els diferents fragments de la pel·lícula85.  

 Pudovkin creia firmament en que el poder del cinema venia del muntatge. Ell 

mateix afirma que una imatge filmada és l’equivalent a una sola paraula en la literatura, 

és a dir, té un significat molt limitat. No obstant, quan es combinen vàries paraules 

passen a formar una frase densa de significat i l’equivalent d’aquesta «frase» en 

cinematografia seria una sèrie de preses editades, muntades. Pudovkin dirà que tot 

objecte filmat des d’un punt de vista determinat i mostrat a la pantalla als espectadors, 

és un objecte mort, encara que s’hagi mogut davant la càmera. Només si l’objecte es 

col·loca junt amb altres objectes separats, només si es presenta com a part d’una síntesi 

de diferents imatges separades, estarà dotat de vida fílmica86. 

 La naturalesa creadora del muntatge va ser demostrada per part de Pudovkin 

quan es va descobrir que quan dos plans es juxtaposen l’espectador pot captar una 

varietat de contrastos i comparacions entre dos conjunts d’informacions. En La fi de San 

Petersburg (1927), Pudovkin va alternar plans dels soldats moribunds en el camp de 

batalla i plans de pissarres de la Borsa on es veia que les cotitzacions remuntaven. Així, 

la conclusió que en treu l’espectador és que els capitalistes prosperen en la guerra i en 

els negocis gràcies a les misèries de l’home comú, idea que no hauria estat suggerida 

per cap d’aquestes dues imatges per separat87. 

                                                
85 Oliva Mompeán, I. (1991). La imagen sustantiva. Elementos para una lógica moderna y su incidencia 
en el cine de los años veinte. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: Cuenca. p. 173. 
86 Pudovkin, V. I. (2013). Film technique and film acting. The cinema writings of V. I. Pudovkin. Read 
Books Ltd: Regne Unit. pp. 12-13. 
87 Perkins, V. F. (1976). El lenguaje del cine. Editorial Fundamentos: Madrid. p. 24. 
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 Pudovkin treballarà amb el que s’anomena el «guió de ferro». Es tracta d’un 

guió en el qual es fixen les diverses posicions de la càmera, els procediments tècnics 

que s’han de realitzar, etc. És a dir, constitueix un guió previ, «a priori», on hi queden 

estipulats tots els mitjans necessaris per a la filmació d’una pel·lícula a fi d’aconseguir 

l’efecte desitjat i previst amb antelació. Això difereix molt amb el que farà Eisenstein, 

ja que per ell el guió és com una obra literària. Per a Eisenstein, la creació artística del 

film es dóna en el moment de la seva realització i el muntatge no pot ser fixat amb 

antelació en un guió88. 

 A continuació passarem a comentar tres pel·lícules que va realitzar Pudovkin i 

que configuren una gran trilogia revolucionària. 

 

- Trilogia: La mare (1926), La fi de Sant Petersburg (1927) i Tempesta sobre 

Àsia (1928): 

A diferència de la tendència de «cinema de masses» d’Eisenstein i el seu rebuig cap a 

l’actor, les obres de Pudovkin anaven dirigides a la presa de consciència política dels 

seus personatges individualitzats89.  

 Així, en La Mare, veiem una dona proletària que li neix l’esperit revolucionari 

després de presenciar la mort del seu fill a mans dels soldats tsaristes en una 

manifestació. En La fi de Sant Petersburg, el protagonista és un jove camperol el qual 

es veu obligat a emigrar a Sant Petersburg a causa de la misèria que viu, per començar a 

treballar com a obrer industrial. I en Tempesta sobre Àsia, uns colonialistes anglesos 

volen posar al servei dels seus interessos colonialistes a un caçador que troben, pensant 

que és un descendent del llegendari Gengis Khan, un gran conqueridor mongol90.  

 Tot i que existís aquesta personalització, Pudovkin –que va ser un avançat 

deixeble de Griffith en la tècnica d’accions paral·leles–, va complementar les seves 

trames individuals amb grans temes col·lectius. D’aquesta manera, La fi de Sant 

Petersburg simbolitzarà també la transformació de la burgesa ciutat de Sant Petersburg 

en la revolucionària Leningrado. Per altra banda, en el final de La mare, es veu molt bé 

aquesta concepció de Pudovkin d’emprar les metàfores visuals, ja que en contrast amb 

Eisenstein, Pudovkin integra aquestes metàfores d’una manera realista dins l’acció. Per 

tant, a La mare es veu una manifestació on hi participa la protagonista de la pel·lícula, 

                                                
88 Cerón Gómez, J. F. (1998). El cine de Juan Antonio Bardem. Editum: Murcia. p. 60. 
89 Gubern, R. (2014). Historia del cine. Anagrama: Barcelona. pp. 163-165. 
90 Gubern, R. (2014). Historia del cine. Anagrama: Barcelona. pp. 163-165. 
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fet que permet que el seu fill pugui escapar-se de la presó. Aquestes dues escenes es 

complementen amb una tercera, el desgel d’un riu. Això configura una metàfora 

realista, ja que simbolitza l’alliberació del fill per una banda i la desmesurada acció 

armada dels soldats per una altra91. 

 

5.5. Eisenstein (Muntatge d’atraccions): 

Sergei Eisenstein, nascut l’any 1898 a Riga, fill d’un enginyer i arquitecte 

d’ascendència jueva-alemanya, va estudiar a l’Escola de la Enginyeria Civil de Sant 

Petersburg i a l’Escola de Belles Arts. L’any 1920 va entrar al Teatre Obrer del 

Proletkult com a decorador, però prest debutarà com a director. Influït pels moviments 

teatrals més avançats i gràcies a la seva vocació experimental, Eisenstein va abandonar 

les convencions del teatre, atret pel potent realisme de la imatge cinematogràfica, baix 

la doble influència de Griffith i de Dziga Vertov. La primera aproximació teòrica 

d’Eisenstein al cinema va tenir lloc l’any 1923, quan publicà el seu article «El muntatge 

d’atraccions», on postulava l’ús de les «atraccions», és a dir, estimulants estètics 

agressius, de naturalesa similar als utilitzats en el circ i al music-hall92.  

 Eisenstein beu de Griffith i del narratiu muntatge paral·lel a l’americà, que va 

influir tant en Kuleshov. Així, va combinar aquestes dues coses amb els efectes més 

estrafolaris del teatre. En qualsevol cas, la influència del constructivisme indica que, per 

a Eisenstein, la força del cinema no havia de ser, necessàriament, realista, i ni tan sols 

narrativa, sinó que havia de ser hiperbòlica, pirotècnica. En termes estètics, era oposat a 

Pudovkin. Eisenstein no trobava en el cine una eina per a la simulació d’una història 

amb la que l’espectador es pogués identificar, sinó que cercava una via per impactar i 

despertar consciència al públic amb unes associacions insòlites93. 

 El muntatge d’atraccions consistirà en orientar a l’espectador cap a una direcció 

desitjada (estat d’ànim). Prendrà, així, un caràcter utilitari d’agitació, de propaganda, de 

divulgació. L’instrument per aconseguir-ho ve donat per totes les parts constitutives del 

cinema, reconduïdes a una única unitat que legitima la seva presència: la seva qualitat 

d’atracció94. 

                                                
91 Gubern, R. (2014). Historia del cine. Anagrama: Barcelona. pp. 163-165. 
92 Gubern, R. (2014). Historia del cine. Anagrama: Barcelona. pp. 167-168. 
93 Gómez Sánchez, S. (2010). El cine en busca de sentido. Editorial Universidad de Antioquia: Medellín. 
p. 144. 
94 Eisenstein, S. (1988). «El montaje de atracciones». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 73. 
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 Així com deia el propi Eisenstein: 

  «L’atracció (en el seu aspecte més teatral) és tot moment agressiu de 

l’espectacle, és a dir, tot l’element que sotmeti a l’espectador a una acció sensorial o 

psicològica, experimentalment verificada i matemàticament calculada per a obtenir 

determinades commocions emotives de l’observador, commocions que, alhora, el 

condueixen, totes juntes, a la conclusió ideològica final»95. 

 L’atracció no es relaciona amb el truc. El truc és quelcom que compleix la seva 

finalitat en sí mateix, és justament el contrari de l’atracció, que es basa exclusivament 

en la relativitat, en la reacció del públic. Eisenstein dirà: 

 «Aquest mètode determina radicalment les possibilitats de desenvolupar una 

posada en escena activa (l’espectacle en el seu conjunt): en lloc d’oferir una reproducció 

estàtica de l’esdeveniment donat, exigit pel tema, i la possibilitat de la seva solució tan 

sols a través de l’acció vinculada a aquell esdeveniment, es proposa un nou 

procediment: el lliure muntatge d’accions (atraccions) arbitràriament elegides, 

independents (inclús fora de la composició donada i de la vinculació narrativa dels 

personatges), però amb una orientació precisa cap a un determinat efecte final. Això és 

el muntatge de les atraccions»96. 

 És un camí que allibera completament el teatre del pes de la «figuració 

il·lusòria» i de la «representativitat», fins aleshores decisiva i inevitable, per a passar a 

un muntatge de «coses reals», admetent al mateix temps la inserció en el muntatge de 

«fragments figuratius» complets i una trama narrativa coherent, però ja no com alguna 

cosa determinant, sinó com una atracció guiada per una força d’acció, triada 

conscientment per aquella determinada intenció final.97  

 D’Eisenstein, però, hem de dir que la seva contribució al món del cinema no tan 

sols ha estat com a cineasta, sinó també com a teòric. A més, és important destacar que 

la seva tasca com a teòric és tan rellevant com la seva faceta com a director, i els 

principals beneficiaris d’aquesta teoria formulada per Eisenstein seran els seus propis 

                                                
95 Eisenstein, S. (1988). «El montaje de atracciones». El cine soviético de todos los tiempos 1924-1986. 
Filmoteca Generalitat Valenciana: València. p. 73. 
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Extret de: Eisenstein, S. M. (1970). Reflexiones de un cineasta. Editorial Lumen: Barcelona. 
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deixebles soviètics de l’Institut de Cinema98. El gran compromís d’Eisenstein cap el 

cinema el van dur a teoritzar sobre els aspectes formals i les possibilitats estètiques del 

cine, sense oblidar el valor del mateix per a transmetre una ideologia política, que en 

aquest cas és el socialisme revolucionari99.  

 Eisenstein assegurarà que el cine serà «una meravellosa varietat d’art on es 

fondrà en un tot i incorporarà la pintura i el drama, la música i l’escultura, l’arquitectura 

i la dansa, el paisatge i l’home, la imatge i la paraula»100, és a dir, es referia a una 

concepció d’obra d’art total101. Des dels seus inicis com a teòric, Eisenstein va 

manifestar en els seus textos el valor d’impacte que tant la imatge com el so tenen en 

l’espectador a l’hora de percebre i interpretar una idea. També va donar molta 

importància a l’ús del color102. 

 Els assajos d’Eisenstein publicats amb el títol La no-indiferente naturaleza, 

varen ser escrits en dues etapes. La primera, escrita entre el 1939 i 1940, després de la 

realització de la seva pel·lícula Alejandro Nevski i coincidint també amb l’elaboració 

dels textos originals sol·licitats per l’escriptor Jay Leyda per a la realització del llibre El 

sentido del cine (1942), eren textos dedicats sobretot a analitzar els nous problemes del 

muntatge vinguts pel so i pel color en el cinema. I la segona etapa, que va des de 1945 

fins 1947, coincideix amb la finalització de la primera part d’Iván el Terrible. El que 

podem treure d’aquests textos és que Eisenstein es planteja, com dirà Juan José García-

Noblejas, el problema de la radical naturalesa de la representació cinematogràfica, en el 

marc general de les restants arts. I exposa el seu caràcter pur d’argumentació ideològica 

que és considerada capaç de modificar la naturalesa de les coses i de les persones. En 

aquests escrits es reflexiona sobre la naturalesa mateixa en relació amb la naturalesa de 

la representació pròpia de l’art cinematogràfic, i l’efecte que aquest produeix en 

l’espectador i la seva consegüent nova visió de les coses representades103. 

 A continuació analitzarem tres de les pel·lícules més importants d’Eisenstein: 

                                                
98 Eisenstein, S. (1974). Jay Leyda: «Notas del traductor». El sentido del cine. Siglo XXI editores: Mèxic. 
p. 7. 
99 Narváez Torregrosa, D. C. (2018). «Arte e ideología en el cine de S. M. Eisenstein». Revista científica 
de cine y fotografía, nº 17. p. 152.  
100 Eisenstein, S. M. (1990). La forma del cine. Mèxic. Siglo XXI editores.  
101 Narváez Torregrosa, D. C. (2018). «Arte e ideología en el cine de S. M. Eisenstein». Revista 
científica de cine y fotografía, nº 17. p. 152. 
102 Narváez Torregrosa, D. C. (2018). «Arte e ideología en el cine de S. M. Eisenstein». Revista 
científica de cine y fotografía, nº 17. p. 175. 
103 Eisenstein, S. M. (2002). Introducción de Juan José García-Noblejas. Teoría y técnica 
cinematográficas. Ediciones Rialp: Madrid. pp. 10-11.  
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            -La vaga, (1924): 

A l’any següent d’haver publicat el seu article «El muntatge d’atraccions», va poder dur 

a la pràctica aquests postulats teòrics i va filmar el seu primer llargmetratge: La vaga 

(1924), que tractava sobre la vaga per part dels obrers d’una factoria metal·lúrgica, 

atacada implacablement pels soldats tsaristes. La potència emocional de La vaga venia 

donada més pel seu caràcter col·lectiu –per primera vegada el col·lectiu, i no 

personatges individualitzats era el protagonista d’un drama cinematogràfic– que pels 

seus experiments «d’atraccions», creen una barreja de realisme documental i metàfores 

simbolistes. L’escena més cèlebre d’aquesta pel·lícula mostra, mitjançant un violent 

muntatge alternat, la brutal repressió tsarista amb imatges sagnants del sacrifici del 

bestiar boví a l’escorxador. Cerca crear un gran impacte visual i emocional. Eisenstein 

prem el sistema nerviós dels espectadors per aconseguir l’acte reflex que ha de 

transportar a l’espectador, com ell mateix deia «de la imatge al sentiment i del sentiment 

a la idea»104. 

 

 - El cuirassat Potemkin, (1925): 

El cuirassat Potemkin va ser la pel·lícula que va donar prestigi a nivell mundial al 

cinema soviètic i va enaltir al seu director, Eisenstein. 

 El cuirassat Potemkin utilitza un episodi de la Revolució Russa de 1905, any 

molt conflictiu a moltes zones de Rússia. Eisenstein va escollir com a tema de la seva 

pel·lícula la revolta per part dels mariners d’un cuirassat rus per les males condicions 

del menjar que hi havia a l’embarcació i la injusta actuació de la oficialitat. Els revoltats 

rebran el recolzament d’altres vaixells de la flota russa i de la població d’Odessa. Aquí 

es comença a esbossar la relació d’homes i líders, i es planteja que els canvis són 

possibles si hi ha unió. El provenir depèn de l’acció de la població. Segons diu el propi 

Eisenstein: «l’estructura de l’obra té com a tema la fraternitat dels treballadors i de la 

revolució». Eisenstein difon valors revolucionaris a partir, en aquest cas, de fets reals. 

La història és per a Eisenstein un instrument d’anàlisi que mostra els principis 

revolucionaris formulats per Marx, Engels i Lenin, i intenta, a través del cinema, donar 

un sentit d’identitat col·lectiva a persones unides per a aconseguir una societat més 

justa. Per això, destaquen aspectes com els rostres, els somriures irònics, els moviments, 

la utilització de la càmera i el muntatge final. La importància cinematogràfica recau 
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aquí en combinar distints plans, distintes imatges per a aconseguir un impacte 

emocional en l’espectador i que el fes pensar105.  

 L’exemplar sobrietat i simplicitat lineal d’aquesta gran odissea col·lectiva –en la 

que només apareixen unes breus pinzellades individuals per a humanitzar al poble, en 

contrast amb la freda i impersonal imatge de les forces tsaristes– estava compost per 

1.290 plans, combinats amb una mestria genial mitjançant el muntatge rítmic, precís, 

quasi matemàtic, d’Eisenstein. En canvi, els moviments de càmera varen ser molt 

escassos, ja que el director els considerava innecessaris degut a que volia que el 

moviment estigués en tot moment determinat per l’acció i pel muntatge. La seva 

genialitat tècnica el va dur a crear un tempo artificial, prolongat fins a gairebé sis 

minuts, per a potenciar l’angoixós dramatisme de la mítica escena de l’escala, en la que 

un poble indefens és brutalment agredit per tsaristes mitjançant afusellaments106 (Fig. 

3). 

 

            -Octubre, (1927):    

L’any 1926, Eisenstein va rebre l’encàrrec de filmar una pel·lícula que commemorés el 

dècim aniversari del triomf dels bolxevics en la Revolució d’Octubre. La Sovkino va 

considerar que el director més adequat i capacitat per fer-ho era Eisenstein, autor de 

l’aclamada pel·lícula El cuirassat Potemkin. Per a la realització d’Octubre va contar 

amb el pressupost més alt concedit fins aleshores per la cinematografia soviètica: mig 

milió de rubles russos (prop de 7.000 euros). Aquesta gran quantitat de diners li va 

permetre utilitzar els recursos necessaris per posar en pràctica les seves idees creadores. 

 El director volia transmetre, amb aquesta pel·lícula, el patetisme d’aquells dies 

de revolució que varen impactar al món. És important tenir en compte que dels 3.800 

metres filmats inicialment per Eisenstein, varen ser reduïts a 2.200, sense que ningú 

hagi pogut puntualitzar exactament quin era el contingut de la part censurada. Però els 

estudiosos de l’obra d’Eisenstein coincideixen en que la versió reduïda que coneixem 

d’Octubre està molt allunyada de la creada per l’autor. La part censurada, que correspon 

a una hora aproximadament, contava els esdeveniments que transcorren després de 

juliol de 1917, moment en que Trotski adquireix major rellevància política, degut a la 

forçada sortida de Lenin del país. Trotski havia estat un dels líders més destacats del 
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partit bolxevic, apart de president del soviet de Petrogrado el setembre de 1917, també 

havia estat organitzador de les milícies populars i de l’exercit vermell. Amb tot aquest 

bagatge era inevitablement imprescindible la seva aparició a la pel·lícula d’Eisenstein, 

no obstant, això no va ser així. Quan es va estrenar la pel·lícula dia 7 de novembre de 

1917, Lenin havia mort i Stalin ja havia rellevat a Trotski de les funcions de president 

del Consell revolucionari de la guerra, l’havia exclòs del Politburó i del Comitè Central. 

No era d’estranyar, per tant, que el règim censurés la pel·lícula per fer desaparèixer a tal 

personatge. Ara bé, no hem d’oblidar que en el cine d’Eisenstein pesa més el paper de la 

multitud revolucionària que de l’individu revolucionari.107 Eisenstein estava obstinat en 

demostrar qui era l’heroi real de la revolució, que no era altra que la massa, el poble 

unit, els ciutadans de peu108. 

 L’acció d’Octubre comença quan un grup d’obrers, soldats i camperols tomben 

l’estàtua del tsar Alejandro III. La monarquia ha caigut i tots ho celebren. Eisenstein, 

amb aquesta pel·lícula, va ser acusat de no haver respectat la realitat històrica i de fer ús 

de la pel·lícula per a experimentar amb les seves teories formals sobre el muntatge. 

Aquestes acusacions no eren del tot falses, ja que el director no es va limitar a realitzar 

una simple pel·lícula realista, contant els fets històrics fidelment, sinó que va voler 

combinar la lluita revolucionària amb l’experimentació formal, deslligant-se per tant del 

pur formalisme descarnat, maximalista109. L’analista cinematogràfic Angel Fernández 

Santos diu que Eisenstein estudia microscòpicament un fet macroscòpic i que més que 

una pel·lícula d’expressió obertament barroca, Octubre és una obra de la imaginació 

d’un romàntic. Eisenstein aconsegueix fer coincidir la comunicació racional amb la 

sentimental110. 

 

6. Transcendència del cinema soviètic en el cinema posterior.  
6.1. Neorealisme italià. 

El Centre Experimental de Cinematografia, que dos anys després passaria a ser la 

Cinecittà, es va fundar l’any 1935 a Itàlia i va ser el lloc de formació de la majoria de 

                                                
107 Paz, M. A. i Montero, J. (1995). Historia y cine: realidad, ficción y propaganda. Editorial 
Complutense: Madrid. pp. 79-81.  
108 Rodríguez, H. J. (Setembre 2008). «Revolución rusa y revolución mexicana». Revista de 
Humanidades y ciencias sociales. Nº3. p. 55-56. 
109 Paz, M. A. i Montero, J. (1995). Historia y cine: realidad, ficción y propaganda. Editorial 
Complutense: Madrid. p. 81. 
110 Fernández Santos, A. (1970). «Octubre», en Nuestro Cine, núms. 100-101. p. 20. 



 37 

directors del moviment neorealista111. Entre les diferents tendències que fomentaven els 

seus professors, a fi d’aconseguir acabar amb la improvisació del cine de llavors, 

ensenyaven la tècnica i promovien l’experiència intel·lectual. Volien crear els mètodes 

propis de l’art del cinema112. En el Centre Experimental dictaven les seves classes el 

crític Umberto Barbaro i l’historiador Francesco Pasinetti, al·legant la necessitat de 

crear un cine realista i condemnar la presumptuosa retòrica del cine anterior, el 

feixista113. Es sap que Umberto Barbaro traduïa i publicava les teories d’Eisenstein i de 

Pudovkin114, per tant, a les seves aules s’estudiaran els textos de Pudovkin i es 

projectaran pel·lícules prohibides dels mestres del cinema rus, d’Eisenstein i del mateix 

Pudovkin. A part, també es projectaren les pel·lícules dels autors del realisme francès 

com Renoir Carné i Duvivier. De la confluència de totes aquestes influències naixerà, 

en el moment en que s’enfonsi la dictadura de Mussolini, el neorealisme italià, que 

sorgirà com a moviment de protesta i de reivindicació pel règim anterior115.  

 El neorealisme italià es gesta durant els darrers anys de dictadura –aquesta 

finalitza l’any 1945– i ho fa com a reacció al caràcter tan formal i a la temàtica 

idealitzadora del cinema que es produïa baix el mandat de Mussolini116. Durant els anys 

vint no hi haurà ningú que comenci a fer cine basant-se en els preceptes del cinema 

soviètic, estudiant a Eisenstein o a Pudovkin. En canvi, els neorealistes són, tal vegada, 

la primera generació d’autors que es plantegin aprendre dels grans mestres del cine 

rus117. El neorealisme italià aglutina una sèrie de trets completament identificables i que 

pot ser ens interessi analitzar. Per una banda, les filmacions tenen lloc als carrers per la 

falta d’estudis al acabar la guerra. Per continuar, crida l’atenció la participació d’actors 

no professionals i el registre de la realitat mitjançant procediments documentals. I per 

acabar, els arguments narratius del neorealisme italià varen ser els fets històrics, i en 

concret, la lluita contra el feixisme, així com les misèries ocasionades arrel del conflicte 

                                                
111 Caldevilla Domínguez, D. (2009). «Neorrealismo italiano». Revista de cine de la Biblioteca dela 
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bèl·lic118. Totes aquestes característiques ens recorden considerablement al cinema 

soviètic d’avantguarda. 

  

6.2. Nouvelle Vague: Godard. 

Per a Godard, l’any 1968 significarà el final d’una etapa i l’inici d’una altra. Al director 

francès se li comença a despertar un fort sentiment de compromís per la política i sentirà 

la necessitat de canviar el seu sistema de treball. Col·labora amb Jean-Pierre Gorin amb 

qui fundarà el Grup Dziga Vertov i començarà a rebutjar la Nouvelle Vague –moviment 

cinematogràfic al qual havia pertangut fins en aquell moment–. El grup reclama 

realitzar «políticament cine polític», i no l’insubstancial cine que feia anteriorment. A 

partir d’aquí, Godard concep el cine com una manera de lluita política i canviarà 

radicalment els seus mètodes de feina119.  

 Decideixen anomenar-se amb el nom de Grup Dziga Vertov adoptant el nom del 

director soviètic que va filmar els documentals de la revolució russa, com a 

reivindicació del treball d’aquest autor, considerant-lo «un autèntic bolxevic». Godard 

renunciarà a deixar de firmar les seves pel·lícules amb el seu nom per així identificar-se 

amb l’obra col·lectiva, també renunciarà al poder del director, ja que considera que 

aquest impedeix la realització de films autènticament revolucionaris. Així, les 

pel·lícules del Grup Dziga Vertov són instruments de lluita contra la burgesia i 

l’imperialisme amb el recolzament del marxisme i el maoisme. L’objectiu d’aquest 

cinema serà la crítica i la transformació de la pràctica cinematogràfica. Aquests dos 

autors cerquen debilitar el sistema, denunciar-lo i crear un cine proletari. Godard 

repudiarà als seus companys de la Novelle Vague i condemnarà tot aquell cine que no 

sigui reaccionari120. 

 El grup es va dissoldre a l’any 1973 quan Godard i Gorin es separen. No 

aconseguiren cap èxit comercial amb les seves pel·lícules121.  
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7. Conclusió: 
Els cineastes i teòrics del cinema soviètic d’avantguarda van dedicar tota la seva 

trajectòria cinematogràfica a investigar i a experimentar amb les possibilitats que li 

oferia el cinema. En plena Revolució Russa, l’anomenat setè art va constituir el mitjà de 

comunicació idoni per a transmetre i difondre el missatge revolucionari que es volia 

propagar per part de les forces polítiques que s’havien alçat contra el règim tsarista. El 

cinema, per tant, es va convertir en una arma política revolucionària molt potent, a més 

de significar un mitjà per educar a una societat dins els valors del socialisme, doctrina 

política que s’estava gestant en aquell moment. Per tant, els cineastes el que faran serà 

experimentar amb aquest nou mitjà per tal d’aspirar a crear uns mètodes i un llenguatge 

propis, amb la intenció de deslligar-se de qualsevol disciplina artística a la qual hagués 

pogut estar arrelat el cinema anteriorment. Per fer-ho possible van recórrer al muntatge, 

recurs que els hi proporcionava un gran ventall de possibilitat per tal de constituir una 

nova forma i una nova concepció del mitjà cinematogràfic. Poc a poc, cada un dels 

autors experimentaran de manera diferent amb el muntatge i aniran forjant la seva 

pròpia identitat i el seu propi segell. Els resultats, per tant, no seran els mateixos, però sí 

que tots ells compartiran el desig d’arribar a formular un llenguatge capaç de remoure 

consciències i d’agitar ànimes. 
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9. Annex fotogràfic: 

 

 
Fig. 1. Efecte Kuleshov. 

 

 
Fig. 2. Dziga Vertov filmant L’home de la càmera, 1929. 

 

 
Fig. 3. Escena de l’escalinata. El cuirassat Potemkin, 1925. 


