L'escena filmada seps H1é1ÌÈS Il la recerca del Teatre en el Cinema
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E l taller de M é l i è s a M o n t r e u i l .

M o n i I Thomas

i es cert que les primeres
imatges en moviment,
aquells que enregistraren
August i Louis Lumière ja
fa mes d'un segle, son el
primer testimoni de la realitat captada per l'ull objectiu de la camera i no deuen el seu origen o el seu punt de partida mes que a
la fotografía, la primera ficció captada
i recreada per a la camera fumadora, la
ficció imaginada per George Méliès, és
en part deutora del Teatre, un art que
a partir d'aquí, d'aquesta primera influencia, deixarà les seves petjades una
i altra vegada en el Cinema fins pràcticament avui. Així, dones, qué li deu el
Cinema al Teatre? Esbrinar alguns deis
possibles deutes, aquells tal vegada mes
signif icatius, és Tobjectiu d'aquest i d'alguns treballs que han de seguir.

LA CÀMERA FIXA
Si els Lumière es Nanearen corn qui
diu al carrer per a captar des del primer
moment l'espectacle de la vida: obrers
sortint d'una fábrica, la calguda d'una
paret, el regador regat, Tambada d'un
tren a Testado... Méliès es va tancar entre quatre parets, la quarta és la pantalla, per a oferir la màgia "teatral" de
l'espectacle cinematografie. De fet, Méliès, eli mateix ho deia, feia cine corn
una prolongado del Teatre: situava la
càmera a la platea, la deixava fixa, corn
fixât està Tespectador a la butaca, i ambientava l'enquadrament amb decorats
pintats, corn els decorats teatrals de l'època. Eli era prestidigitador, fabricant
d'autómats i director de teatre i la tossuderia en mantenir aquesta concepció
escènica de quadres plastics i telons de

fons pintats, el duria finalment al fracàs
mentre la resta dels pioners del Cinema
sortia al carrer per a filmar les primeres
persecucions amb Tus dels primers travelings, primers fusos en negre, primers
plans de rostres, primers muntatges, etc,
etc, balbotejant el nou llenguatge de la
imatge en moviment.
Però bé, Méliès, Thome que havia
substituït els trucs a Tescena pels trucs a
la pantalla, inventava sorprenents sobreimpressions, avanços i retrocessos de
la càmera, aparicions i desaparicions
fantastiques i fantasmagoriques, recreacions d'espais tancats en el que va ser el
primer estudi de cine construit a Europa,
a Montreuil, prop de París, i sobretot, inventava la ficció cinematogràfica, la recreació d'una realitat reconstruida... (vegeu L'affaire

Dreyfus,

1899) amb el con-

curs de l'estètica teatral decimonónica.

DEUTES TEATRALS
D'entrada el Cinema li deu a l'Art escènic una part gens menyspreable de l'art
de la interpretació, també una part substancial de Tart i la técnica en la construcció i ordenació del Hoc escènic, li deu
una part de Testructura del guió convencional: plantejament, desenvolupament i desenllaç; li deu una considerable
provisió d'arguments i temàtiques, li deu
éléments de la técnica de la il-luminació,
del vestuari, del maquillatge, una part
deis estils escenográfics... pero poc li deu,
en canvi, d'alló que en diem la gramática o Tescriptura própiament cinematográfica, des del muntatge fins al primer pía, des de la seqüéncia al silenci narratiu, de manera que si apliquéssim estrictament la nova llei de la imatge en
moviment que, passa a passa, va ser "le-

gislada" ja en les primeres obres cinematográfiques a comencaments del passat segle, un film ho seria mes quan mes
pogués apartar-se de la influencia teatral no volguda o no cercada, i a sensu
contrario, el film seria mes artificios quan
mes visiblefos la influencia teatral o quan
mes autors i directors, ¡ntérprets i técnics
cerquessin el suport del teatre per a suplir Tescassesa o la manca de coneixements própiament cinematografíes.

APELLAR A MELIES
Aquest és el cas, sense anar mes lluny,
de bona part del cinema espanyol deis
anys 60 i 70, aquell cine que es limitava
a traslladar a la pantalla allò que no eren
mes que vodevils i comedies de saló, pas-

sades a la imatge tot just modificant la
seva estructura teatral. Poden recordarse en aquest sentit els títols que va aportar durant aquells anys un tal Alfonso Paso, autor teatral quefornia el cinema espanyol mes caspós amb els seus éxits taquillers. En tais casos, la camera es limitava a fotografiar unsespaisinteriorsque
de fet eren espaisteatrals, evitantel moviment i el despla^ament, a la vegada
que sortia el menys possible a Texterlor.
I els actors es mostraven igual de cridaners que en el teatre, com si no existís
Tenregistrament sonor i encara mes gesticuladorscomperassegurar-seelsaplaudiments que no podien escoltar. I els il-luminadors no amagaven que calia deíxar
ben bríllants els rastres, ben vermells els
llavis, ¡ els directors d'art no feien altra
cosa queconstruir decorats seguínt al peu
de la Metra els dissenys provats sobre Tes-

/ un Méliès déformât

apareixia aqui i alla sensé que els autors d'aquells esguerros,

ells Inscrits a la nàmina de la mediocrltat,

cenari. I un Méliès déformât apareixia
aquí i alla sensé que els autors d'aquells
esguerros, tots ells inscrits a la nómina
de la mediocritat, sabessin tal sols de la
seva llunyana existencia.

TE ATRE FILMAT
Pero deia que amb Méliès arranca el
primer testimoni de Cinema corn a tea-

sabessln tal sols de la seva llunyana

tre filmat, perqué és davant una càmera immòbil i en un escenari d'espai limitât per un fons d'escena i unes entrades I sortides laterals que fan les funcions de bastidors escénics, en qué es
desenvoluparà bona part de les sèves
filmacions.
Els decoráis son els deixats per I'escenari teatral, (fins i tot decorats de retall i practicables, segons els recursos escenogràfics usats per Teatre); també, els
personatges entren i surten de Ten-

tots

existència

quadrament pels seus límits laterals, talment com si s'estassin sobre un escenari, i declamen i gesticulen segons el concepte de la Interpretado escénica que
es tenia en el teatre de fináis del segle
XIX, tot I que amb una curiosa dosl de
subratllament o de sobre actuado, tant
mes Inútil quan el fet era que Tespectador de cinema assistia o contemplava
des de "mes a prop" que Tespectador
de la fundó teatral, per tant no semblava massa lóglc que Tintérpret cine-

A les acaballes delsegle XIX eren moda els espectacles de magia i d'illusionisme,

que s'exhibien

tant

a barraques i teatres modests, amb mags mes modests encara, com ais grans escenaris de les capitals. El
prestidigitador

que també era Méliés en va filmar un bon grapat d'obres d'aquestes en el seu "taller

matográfic, (d'altra banda, actor o actriu de Teatre) exageres o incrementes
els modes declamatoris i de gesticulado
que solia usar sobre l'escenari I que es
crelen justificáis per la distancia que en
el Teatre separa Tespectador de Tescena. Només la invencló del sonor va suavizar la mímica gesticuladora que demanava mes a Texpressió corporal que
a la del rostre, en el mode Interprétat e d'aquell primer Cinema.

INFANTESA DEL CINEMA
Podem convenir que la geníalitat de
Méliés va ser precisament usar de manera sistemàtica la majorla deis mitjans
que eren propís del Teatre. Tots ells, d'una manera o l'altra i sota diverses formes, encara els usa el Cinema en no poques ocasions. Per exemple, Tus I abús
actual de la ¡nfografia amb la qual tan-

tes peTlícules s'estan produínt en el cine, tal vegada no ens du directament a
la maquinarla teatral d'antuvi, aquella
que permetla també una "espectacular"
magia de Tescena? El taller cinematografie, va escrlure Méliés, no és altra
cosa que l'alianca entre el taller del fotògraf i Tescena teatral, i alxí en el seu
abans citat estudi de Montreuil amb sostre de vldre, va installar un vertader escenarl amb passarelles, amb trapes en
el pis per a ¡nsospitades desaparlclons, i
amb cables per enlairar els intérprets,
etc, I tot això al servei d'una càmera situada a distancia i ben al centre, com si
es traetés d'un espectador ideal des del
qual s'ordenessin tots els punts de fuita
de la perspectiva. Es compren alxí que
Melles no utílltzés mai el muntatge amb
canvl de plans 1 de punts de vista, slnó
que ordenes en quadres al contrari que
en sequéncies totes les seves obres.
Alesacaballesdel segleXIXeren moda els espectacles de magia I d'iI• lusio-

teatral"

nlsme, que s'exhibien tant a barraques
I teatres modests, amb mags mes modests encara, com ais grans escenaris de
les capitals. El prestidigitador que també era Méliés en va filmar un bon grapat d'obres d'aquestes en el seu "taller
teatral". En "aixecar-se" el títol del film
com si fos un teló, aparelxla "el mag"
que saludava al public Imaginan abans
de comencar la seva actuado I en acabar felá una reverencia com per a respondrealsaplaudlmentsdel public, present només en el costat d'aquí de la pantalla... Així pot dir-se que Melles és el
teatre filmat, i en conseqüéncla és també la infantesa del Cinema.
El duel establert entre aquest sentit
teatral i la concepcló cinematogràfica
¡nidada pels Lumière I radicalment distinta, només sera superai amb Tambada de Grlffith, que aprendrà d'un I de
l'altra, però ni eli ni d'altres molt posteriors es podran desfer de l'ombra de
Méliès. Ho veurem més endavant. m

