El renaiuement del cinema alemany
ticipacló de collaboradors procedents
d'altres camps artístics, i havla arrlbat a
merèixer la considerado de sete art sense abandonar la seva condicio originària d'entreteniment de masses.
El desplegament de la cinematografia alemanya es produeix, dones, com a
resultai d'aquesta iniciativa militar-polítíca-propagandística que requeria una
fort inversió pública. D'aquí neix TU.F.A.
{Universum

Film Aktiengesellschaft),

un

consorci patrocinat per TEstat, amb participado financera d'alguns bañes i de
grans grups industriáis com Krupp i AEG.
Aquest nou organisme absorbeix totes
les petites i mitjanes companyies cinematogràflques, i adquirelx la propietat
dels estudis existents a Berlin, bàsicamentelsdeTempelhof i Neubabelsberg.
Després de modernitzar-los, el seguent
pas és fer-se amb una gran xarxa de sales, 25 a Berlín (dos d'elles amb capacitai per a 2.500 i 1.000 espectadors respectivament). Amb la instauració de la
República de Weimar, el nou règim subsegüent a la derrata militar, TU.F.A. comenta a desenvolupar una extensa prodúcelo que dos anys més tard arribará
a la xifra 646 peTlícules anuals, quantitat superior a totes les altres cinematografíes juntes.
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mundial el govern imperial
alemany posa en marxa la
creació d'un organisme estatal destinât a la producción distribució de pel-lícules. El seu propôsit era contrarestar a través del cinema la devastadora Influencia de la propaganda enemiga, i difondre en el exterior la mlllor
imatge possible d'Alemanya.
Finsen aquest moment el cinema alemany estrobava molt endarreritenfront
al desenvolupamenttècnic I artistic que
les altres cinematografíes havlen expérimentât abans de la Gran Guerra. Salvant petites excepcions corn la primera
versíó de El estudiante

de Praga,

les pro-

duccions alemanyes s'inclinaven priorltàriament pel teatre filmât o bé per la
pornografia, i en qualsevol Hoc, se sustentaven en una tècnica encara en bolquers. Tant el cinema nord-americà, especialment gracies als extraordinaris
avanços de D.W. Grifflth en la creació
d'un llenguatge genuïnament cinematografie, però també el britànic, el
francès i Titalià, havien fet una passa
gegant des del seu naixement com a
passatemps de barraca. Inclòs el cinema
nòrdic, de gran repercussió en la aïllada Alemanya de la guerra, havia afirmat un estil propi. A tots aquests països el cinema ja s'havia convertit en un
espectacle que implicava una complexltat Industriai de base, una creixent par-

La majoria dels actors i dlrectors procedeixen del teatre en una época en qué
Max Reinhardt domina els escenaris alemanys I vienesos. Ernest Lubitsch, Paul
Wegener, Paul Leni, Murnau, arriben al
cinema amb les llicons sobre interpretado, escenografia i direcció d'actors ben
apreses del seu mestre Reinhardt. D'eli
en varen heretar el gust pel moviment
de masses, la illuminació en clarobscur,
els decorats (generalment obra d'arqultectes I pintors de prestigi) i el vestuari
fastuós. Ernest Lubitsch, fascinat tant
cóm els seus patrons per Tanomenat film
d ' a r t francés, realltza una sèrie de peTlícules históriques, anomenades col-loquialment "de vestuari", que teñen un
gran exit en el mercat interior I interessen els productors americans. Madame
Du Barry és la més célebre. Alhora, Lubitsch, jueu, berlinés i exmosso de sastrería (tres fontsnaturals d'un Ironie sentii de Thumor) realltza diverses comedies, esplèndides, com La princesa de las
ostras, audac sàtira deis Estats Uníts, I La
muñeca, basada en un conte de Tescriptor romàntic E.T.A. Hoffman

L'expressionísme

alemany de postguerra

constituía

una exacerbado

que va sorgir en la primera decada del segle a Dresde, encapçalada
tard, a Munie per Der Blaue Reiter, encara amb influencies

Però és El gabinete

del Dr, Caligari

la

pel-h'cula que suposa un punt d'inflexló
definltlu en el cinema alemany, ja que
aconseguelx, amb rapidesa mal no vista,
de forma sorprenent, una enorme repercussió universal. Concebut l'argument per dos escrlptors, el txec Paul Janowitz I Taustríac Cari Mayer, el projecte va entusiasmar el totpoderós cap de
la Decla-Bloscop (integrada a la UFA),
Erich Pommer, convençut que la gran basa comercial del cinema alemany residía
en la seva qualltat ¡ntel-lectual i artística
com a mercadería exportable. Substltuït
el primer director contractât, Fritz Lang,
per un galrebé desconegut Rober Wiene, el qual va transformar la historia accentuant la complexitat narrativa ¡ desvirtuant el significai originan, que era
denunciar la tlrania. El g a b i n e t e del Dr.
Caligari és un reflex en cel-luloide del clima d'incertesa i angoixa en qué vlvia la
socíetat alemanya de postguerra. Però,
al contrari del que es podría deduir arran
de l'extraordlnari impacte que va tenir
entre els crítics, produrtors, realltzadors
i public, noés una pel-lícula de llenguatge
cinematografíe renovador. Sense a penes
moviments de càmera, la força de les
imatges Them de cercar en la interpretado deis personatges, ressaltada per un
maquillatge gairebé circenc, i en els decoráis, dlssenyats per tres pintors (Hermann Warm, Reimann i Walter Ròhrig),
membres rellevants del grup berlinés
Sturm, que, amb els traçats urbans obi j'eus, les formes distorsionades, el cubisme dramàtic, reflectien l'esperit del movlment expressionista en auge.
L'expresslonisme alemany de postguerra constituía una exacerbado de la
tendencia antirealista que va sorgir en

de la tendencia

pel grup Die Brücke i, més

fauves plenes de colorii

la primera dècada del segle a Dresde,
encapçalada pel grup Die Brücke I, més
tard, a Munie per Der Blaue Reiter, encara amb influences fauves plenes de
colorit fulgurant. Després de la derrota, el movlment es décanta cap a allô sinistre, lugubre, tràglc, i la pintura es nodreix de colors ombrîvols i de formes inquiétants. Aquesta atmosfera, pröpia
d'una societat angoixada, és la que es
trasplanta a El gabinete

del Dr.

antirealista

Caliga-

ri, en que, fins i tot, les llums i les ombres- el famés clarobscur que dominarà
la fotografia cinematogràfica del période I que donarà origen la plastic hollywoodenca del cinéma nègre- es pinten
sobre els pannells que fan de decorat.
El "caligarisme" farà furor a Europa I als
Estats Units. Com era d'esperar, la seva
influèneia, que imprégna moites de les
realltzacions alemanyes posteriors, es
convertira en estll, no sempre emparât
en solides bases narratives.
Tanmateix, en eis anys següents es
consoliden paral-lelament noms d'énorme talent i forta Personalität. Mentre
Fritz Lang filma Pescarrufadora Der müde Tod, la pel-licula que va empènyer Bunuel a fer cinéma, altres destacats dlrectors com Wegener i Murnau reaIItzen versions cinematogràfiques de relats literaris en que el romanticisme, les liegendes
populars,elterrorilafantasia—éléments
insubstituïbles de la nova tendèneia— es
barrejaven per crear obres d'alt valor artisticque també obtenen el favor del public. Els decorats pintats a mà donen pas
a escenaris naturals I interiors en très dimensions, el "clarobscur caligarista" és
ara résultat d'una illuminaciô produïda
perfocusdegran potèncla. El cinéma comença a desenvolupar la seva prôpia tèc-

fulgurant

nica i a trobar un llenguatge espedflc
sense renunciar a expressar, a través de
mites i simbols, el torturât esperit de la
societat alemanya del seu temps. "L'ànlma francesa - comentava el comte Etienne de Beaumont, un dels mécènes del surréalisme - va parlar fa més d'un segle,
amb la revolucló, I vosaltres heu romàs
muts... Ara ha arribat el moment en que
ha de parlar Tànima alemanya." Aquesta anima alemanya que, tenylda de frustrado i ofegada per una economía ruinosa, desembocarla, pocs anys després,
en el nacíonalsoclallsme, havia aconsegult, per paradoxal que paregul, el renaixement del cinema alemany en la frágil República de Weimar. mu

