
El comentari dels documents fílmics (Orientacions de J.M. Santacreu per a la matèria (32074) - 

EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS. Grau en Història. Universitat d’Alacant) 

Comentar un film significa aprofundir en el coneixement de la Història, entendre i interpretar 

una època o un problema a partir dels elements que el document fílmic ens ofereix; però, mai 

no hem d’improvisar un discurs entorn d’un fragment d'història utilitzant la pel·lícula com 

excusa ni improvisar un discurs sobre el tema abordat en el document. Els documents fílmics 

ens permeten avançar en el coneixement històric des d’una triple possibilitat d’anàlisis que 

depenen freqüentment de la temàtica i del gènere cinematogràfic. Hi ha cine d’animació, 

d’aventures, bèl·lic, de ciència ficció, comèdia, documental, drama, eròtic, històric, mut, 

musical, negre, de l’oest americà, religiós, d’intriga i suspens, de terror i fantàstic que podem 

analitzar i comentar. Cal afegir també la possibilitat de comentar vídeo-gravacions no 

cinematogràfiques, d’espectacles (teatre, concerts, esports...), sèries de televisió, noticiaris i 

creacions originals de vídeo (videoart i curtmetratges). Les tres possibilitat d’anàlisi són:  

1. La comprensió del fenomen o del procés històric a què fa referència el document fílmic 

amb el relat audiovisual o visual si és cinema mut. 

2. La comprensió de la societat en la qual ha estat produït el document fílmic.  

3. Les dues possibilitat alhora: La comprensió del procés històric a què fa referència el 

document fílmic i de la societat en la qual ha estat produït. 

Un exemple de la tercera possibilitat de què parlem (la comprensió del procés històric a què fa 

referència y de la societat en la qual ha estat produït) és el cine documental rodat per a un 

noticiari cinematogràfic de propaganda estatal com La vigilanza della nostra Marina nelle 

acque del Mediterraneo d’Arnaldo Ricotti i Umberto Scotti produït per l’Istituto Nazionale Luce 

en 1941. Es tracta d’un document fílmic italià de la Segona Guerra Mundial clarament alineat 

amb les propostes feixistes d’utilitzar el cinema com arma de propaganda. El film ens permet 

aprofundir en la guerra naval durant la Segona Guerra Mundial i en l’anàlisi i la comprensió de 

la marina de guerra d’Itàlia durant els anys del govern de Mussolini, tant per l’interès de les 

imatges (autèntics documents filmats en l’època) com pel discurs de la veu en off, clarament 

identificat amb la propaganda del feixisme i radicalment enfrontat amb l’eficàcia de la flota de 

guerra britànica, que el discurs i les imatges ridiculitzen; però la realitat històrica va se una 

altra, la flota britànica havia malmès en novembre de 1940 la flota de guerra italiana amarrada 

en el port de Tarent. A l’hora d’analitzar este documental no hem d’oblidar que el noticiari 

cinematogràfic Luce (l’Unione Cinematográfica Educativa creada en 1924 i nacionalitzada per 

Mussolini en 1925) va ser un instrument fonamental de propaganda del feixisme igual que el 

NODO (Noticiario y Documentales) ho va ser del franquisme des de 1942 com a noticiari 

cinematogràfic espanyol projectat en els cinemes espanyols abans de la pel·lícula fins a 1981. 

Un exemple de la segona de les possibilitats (la comprensió de la societat en la qual ha estat 

produït el document fílmic) és el d’una pel·lícula comercial classificada com drama/comèdia, La 

dolce vita de Federico Fellini, coproduïda en 1960 per Pathé Consortium Cinéma (P.A.C.), 

Riama Film i Gray-Film. En l’època va ser un èxit de crítica, de públic i va obtenir fins i tot un 

oscar de Hollywood i quatre nominacions; però va estar prohibida a l’España de Franco durant 

anys i condemnada pel Vaticà en la mateixa Itàlia. La dolce vita és un bon exemple de cine 

drama/comèdia que ens diu més de la societat que l’ha produït que, tot i el seu interès, del 



tema central del film: un periodista romà desencantat que es mou a la recerca de celebritats 

per les festes nocturnes de la burgesia en la ciutat Roma. La cinta ens diu molt sobre la manera 

d’entendre i concebre el món la burgesia italiana després de la immediata postguerra, sobre la 

societat romana de l’època, sobre els dissenys de tota mena (vehicles, mobiliari, vestits, 

biquinis, edificis...) ideats en la dècada de 1950 a Itàlia i sobre el director Federico Fellini. 

Un exemple de la primera de les possibilitats (la comprensió del fenomen o del procés històric 

a què fa referència el document fílmic) és el d’una pel·lícula comercial classificada com cine 

d’aventures/bèl·lic/drama, Lawrence of Arabi de David Lean produïda en 1962 per Sam Spiegel 

(Columbia Pictures i Horizon Pictures). En l’època va ser un gran èxit de públic, de taquilla, de 

crítica i va estar guardonada amb set Oscar, entre ells el de millor pel·lícula, director i banda 

sonora original per la música de Maurice Jarre. Cal advertir que David Lean va haver de 

retallar-la a causa de la durada excessiva, encara que el mateix director la va reconstruir en 

1989 amb escenes i diàlegs no utilitzats en la versió original, motiu pel qual hi ha dues versions 

de Lawrence of Arabi, la de 1962 i la reconstruïda de 1989. La cinta ens diu molt sobre el 

procés històric a què fa referència, és una pel·lícula monumental basada en l'autobiografia del 

oficial britànic T.E. Lawrence, el qual va aconsegueix unir les tribus àrabs durant la Primera 

Guerra Mundial per a formar un exèrcit amb què combatre les tropes otomanes aliades de 

l'Imperi Alemany. Ho va aconseguir unint-les tot i estar enfrontades per conflictes ancestrals i 

prometent-los la creació d’un estat nació àrab que finalment no arribarà. 

Un bon anàlisi del document fílmic requereix un mètode amb una investigació, un estudi i una 

crítica. Primer cal visionar el film per a fixar les idees que ens resulten més rellevants i les 

seqüències i fragments que ajudaran a delimitar els problemes que apareixen en el document 

mitjançant l'associació d'idees. Després, redactarem una fitxa argumental sobre el film i 

compilarem bibliografia de caràcter general i monogràfica, tant per a saber més sobre el 

producte (el film), el director i la societat en què ha estat creat com sobre el fet i/o el procés 

històric de què tracta. Finalment, formularem les hipòtesis de la nostra anàlisi. El procés de 

l'anàlisi el dividirem en cinc fases: 

1. La identificació del document: Primer farem la fitxa tècnica de la pel·lícula (títol original, any, 

durada, país, director, guionista, compositor de la música, responsable de fotografia, actors, 

productora, gènere i sinopsi), aportarem informació sobre la filmografia en la qual s’integra (el 

cinema de Hollywood, francès, britànic, espanyol, italià, turc, d’autor, etc.) i integrarem tant el 

producte com els seus artífexs en un context més ampli fent servir la bibliografia compilada.. 

2. La contextualització històrica del problema central del document: Construirem una síntesi 

històrica sobre el problema o el procés històric abordat en la pel·lícula fent servir la bibliografia 

compilada. 

3. La dissecció del document: Primer classificarem els problemes principals i els distingirem 

dels secundaris al mateix temps que interpretarem els diferents blocs de problemes. Després 

recollirem citacions textuals del narrador o dels protagonistes per a convertir-les en 

documents de text que farem servir transcrites i analitzarem. Finalment, assenyalarem els 

moments o les seqüències a les quals cal prestar especial atenció en la pel·lícula. 



4. La redacció del text central de l’anàlisi: Per a redactar el text utilitzem el document fílmic 

com a fonament i base del comentari relacionant-lo amb el contingut que hem classificat, 

recollit i assenyalat en la fase 3 de dissecció. Es centrarem en la situació concreta a què fa 

al·lusió el document. És a dir, en aquesta redacció desenvoluparem una explicació raonada del 

tema en relació amb allò que ens subministra el document i la bibliografia. Cal fer referències 

contínues al document fílmic i citar correctament el que utilitzem de la bibliografia compilada. 

5. La crítica: Aquest fase pot ser obviada segons els casos i les possibilitats del film. Entranya 

molta dificultat, perquè és un epíleg en què podem tractar diversos aspectes que van més 

enllà, si és possible, del document fílmic i del seu contingut estricte. El més senzill, útil i erudit 

és fer una comparació amb altres pel·lícules semblants i destacar l’interès del film que hem 

comentat per al coneixement i comprensió del procés històric a què fa referència i per al 

procés històric en què ha estat produït en comparació amb els altres films de la mateixa 

temàtica i característiques que hem localitzat. Fer-ho implicarà multiplicar el treball per tantes 

pel·lícules com localitzem, perquè haurem d’aplicar-los com a mínim les tres primeres fases de 

la metodologia a cadascuna per a poder fer la comparació. Una altra possibilitat és compilar les 

crítiques cinematogràfiques publicades sobre el film comentat, les quals es troben entre la 

pel·lícula i l’espectador, entre la industria i els consumidors, per a veure les tensions, 

contradiccions i relacions generades en l’estrena i al llarg de les exhibicions. Una tercera 

possibilitat, extremadament complicada, és avaluar les repercussions o reaccions provocades 

en els espectadors, perquè el film és un artefacte social amb un funcionament que pot arribar 

a construir un model social i una forma de vestir, entendre la vida i comportar-se. Un quart 

aspecte que podem aportar són els controls institucionals del estats sobre el film comentat, 

perquè el cine és tant un producte industrial com un fet institucional donada la seua 

importància social. Els poders públics el controlen directament amb la censura o indirectament 

amb subvencions, facilitant crèdits com avançaments sobre la distribució, premis, exercint un 

paper promotor, classificant les pel·lícules per edats dels espectadors, amb els estímuls i el 

disseny d'una política cinematogràfica, etc. Un cinquè aspecte a tractar és l’equip d’autors, és 

a dir, el director, el guionista, el compositor de la música i el productor com a personatges 

centrals. Podem avaluar l’aportació particular de cadascú al conjunt del film i la seua 

autonomia expressiva en relació amb l’aparell industrial i institucional del qual sorgeix, si n’hi 

ha. Un sisè aspecte és la ideologia (conjunt d'explicacions, creences i valors acceptats i emprats 

en una formació social) que no hem de confondre amb les mentalitats que filtren i 

reinterpreten la ideologia ni associar-la al fet argumental, intencional o temàtic de la pel·lícula 

comentada, o explícitament enunciat a través dels diàlegs, perquè la ideologia pot estar de 

forma molt més subtil en el document fílmic. Per últim, podem tractar l’imaginari col·lectiu, si 

n’hi ha, perquè en permetrà aproximar-nos cinematogràficament a les mentalitats del grup. Els 

films es presten especialment a la manifestació de les representacions col·lectives i/o la seua 

gènesi. 

 


