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Luces de la ciudad

Charles Chaplin, 1931

Sinopsi
Un pobre rodamón -en Charles
Chaplin- passa multitud de dificultats per tal d’aconseguir
diners i així poder ajudar a una
noia cega de la qual està fortament enamorat -la Virgínia
Cherrill-

Fitxa tècnica
Director. ............. Charles Chaplin
País. .................. USA
Guió. .................. Charles Chaplin
Produtora........... United Artists
Fotografia. ......... Roland Totheroh
i Gordon Pollock (B&W)
Música. .............. Charles Chaplin
Gènere. ............. Comèdia dramàtica
Durada............... 81 m

Fitxa artística
Charles Chaplin,
Virgínia Cherrill,
Florence Hill,
Harry Mayers,
Allan García,
Hank Mann,
Jack Alexander,
Tom Dempsey,
Henry Bergman.

Covid-19
Els membres de la Junta del Cineclub Sabadell ens encarregarem de
gestionar l’entrada als Cinemes:
la dels socis, la de les persones
que anteriorment havien adquirit un
pack 5 o 10 i la dels no socis.
Organitzarem de manera ordenada
l’entrada a la sala i us adjudicarem
un seient, respectant la distància
de seguretat necessària amb la
resta d’espectadors. Es facilitarà
l’ús de gel hidroalcohòlic a a
l’entrada i sortida de la sala. L'ús
de mascareta durant el visionat de
la pel•lícula és obligatori.

“Per què he rebutjat
parlar de “City Lights”?
Penso que la pregunta
hauria de ser, Per què
hauria jo de parlar?” Charles Chaplin
Ens hem de situar a principis
dels anys 30 de segle XX. El
cinema sonor ja era un fet que
predominava amb molta
força. Moltes productores
donàvem per acabat el cinema
mut. És en aquest context
quan Chaplin decideix filmar
“City Lights”. En la seva
autobiografia s’explica amb
molta sinceritat: “Jo estava
decidit a fer pel·lícules silents,
ja que pensava que hi
havia espai per a tot tipus
d’entreteniment. I a més, jo
era un mim i en aquest
mitjà, era únic i, sense falsa
modèstia, un mestre. Així que
vaig decidir fer la producció

d’una altra pel·lícula muda,
“City Lights”.
Actualment hi ha unanimitat
entre el públic i la crítica,
Chaplin va crear amb “City
Lights” un film perfecte. Ens
els seus 81 minuts ens deixa
espai còmode per la comèdia
més hilarant i intel·ligent i
també per la pena i el dolor
més intens. Tenint clar que el
cinema mut s’acabava, el
director construeix un film
amb la clara intenció de fer-lo
immortal i inoblidable.
Perquè quedés com a a testimoni d’un art complex, que
s’havia rendit a la veu. El cinema sonor és una altra cosa,
menys universal, menys imaginatiu, menys elaborat.
Les seves imatges són ja eternes: el vagabund a l’estàtua,
l’accidentat rescat del milio-

nari, la trobada amb la noia
cega, les festes de societat,
els entrebancs del seu treball
escombrant carrers, la lluita
de boxa més còmica mai
filmada i una llarga tirallonga
de genialitat i màgia. Hi ha,
no obstant una escena antològica que és la més bonica
d’aquest film i probablement
de tota la seva filmografia.
Quasi quan s’acaba la
pel·lícula, el nostre vagabund
ha sortit de la presó i torna a
veure la seva amiga florista.
Entre els dos es produeix una
breu trobada que expressa
una eloqüència espiritual que
ens deixa commoguts. És
una barreja de desil·lusió,
d’immens dolor, d’esperança,
d’alegria, de dubtes,

d’amargura. Tremolem davant el poder pertorbador de
l’amor i ens dol que moltes
il·lusions quedin fetes pols.
Sempre s’ha dit que el cinema
de Chaplin produeix una barreja de sensacions contraposades. Podem passar, sense
saber com, de l’alegria a la
tristesa, riure i sentir-nos
commoguts fins al fons de la
nostra ànima, sense ser manipulats o pressionats. La
màgia de les seves imatges
aconsegueix sense cap dificultat que el nostres cor bategui
ràpid i emocionat.
La pel·lícula s’acaba i encara
no en som conscients. Hem
viatjat a l’ànima d’un artista

immens i necessitem que
passi una estona per sortir de
l’encant. A continuació
expressem un lleu somriure i
aleshores tornem a ser nosaltres mateixos, però no, potser
després de veure “City
Lights” ja no som iguals,
potser som una mica més dignes, més humans.
Refet i sintetitzat d’un estudi
crític de la revista “Tiempo de
cine / 30 de gener de 2016
sobre “City Lights” i Chaplin.
Pep Suñé
Cineclub Sabadell

Comentaris
“Segueixo a aquest vagabund lletjot i baixet mentre es desviu per
aquesta violetera cega que no li correspon; pateixo amb ell, també em
riu; i, quan arriba el final, em cau l'ànima als peus: ella li agafa de
la mà en gest compassiu i, immediatament, canvia l'aspecte del seu
rostre, i ell li pregunta: "¿Ara ja veus?", i ella respon: "Sí, ara ja veig".
Si això no és poesia ...
Per a mi, és un dels millors drames romàntics de la història, i una de
les millors comèdies, i una de les millors obres d'art. (jastarloa)

"Viendo 'City Lights' (...) fui más consciente de la pureza del silencio." (Slant)
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