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1. Breu biografia de Charles Chaplin.   
 
Charles Spencer Chaplin, més conegut per tots com a Charles Chaplin, és un dels grans 
genis de la cultura de la nostra època. Va tenir un destacat èxit en vida i la seva obra ha 
perdurat en el temps. Considerat un dels grans cineastes de la història del cinema tant per la 
seva trajectòria com per la seva creació d’un dels personatges més estimats i emblemàtics 
del setè art: Charlot. 
 

Chaplin va néixer a Londres, l’ any 1888, en el si d’una família molt humil que es dedicava al 
vodevil i a la pantomima, fet que va propiciar que amb només cinc anys d’edat pogués 
debutar en un escenari. Ja més gran, Chaplin, gràcies als seus dots artístics es va poder 
guanyar la vida actuant en diverses companyies teatrals, amb les quals va fer diverses gires 
per Anglaterra i Europa. L’any 1913 el destí el va conduir a Estats Units on va ser contractat 
com a actor per una de les productores americanes més importants de l’època, la Keystone 
de Mack Sennet. Serà en aquesta productora on apareixerà per primera vegada el seu 
mundialment conegut personatge: Charlot. Un rodamón amb dots refinats i port de 
gentilhome, enamoradís, que es caracteritzava per anar vestit amb uns pantalons i una 
jaqueta molt amples, unes sabates grans i un barret fort; com a bastó utilitzava una vareta 
flexible de bambú que li donava un gran joc expressiu igual que el petit bigotet.  
 

El 1919, Chaplin ja convertit en una gran figura del cinema internacional associat amb altres 
personatges de la indústria del cinema, com D.W. Griffith, Douglas Fairbanks o Mary 
Pickford, fundà els seus propis estudis a Hollywood, la United Artists, amb la qual produïa 
films tan populars com: El nen (1921), La quimera de l’or (1925), El circ (1928), Llums de la 
ciutat (1931), Temps moderns (1936) o El gran dictador (1940). 
 
A principis de la dècada dels 50, Chaplin, com d’altres intel·lectuals i artistes del moment, va 
ser acusat de precomunista, fet que el va obligar a abandonar els EUA i fixar la seva 
residència a Suïssa. L’any 1977 amb 88 anys d’edat, Chaplin va morir rodejat de la seva 
família.  
 
Chaplin va ser actor, director, productor, guionista i fins i tot el compositor de la banda 
sonora d’algunes de les seves pel·lícules. Chaplin era una de les personalitats més creatives 
de l'època del cinema mut. Tot i que les pel·lícules de l’era muda no tenien so, la projecció 
de la pel·lícula no transcorria en un silenci absolut  sinó que solien estar acompanyades per 
música en directe, per un pianista o fins i tot, en alguns casos, per una orquestra. Per ajudar 
a seguir la història també s’incloïen entre escenes intertítols que explicaven els fets.  
 

El cinema mut requeria un gran èmfasi en el llenguatge corporal i en l'expressió facial, 
perquè l'audiència pogués comprendre millor el que un actor estava representant a la 
pantalla, ja que no hi havia diàlegs. Chaplin va ser un virtuós de l’art de la pantomima, amb 
el recurs dels gestos i la mímica va saber explicar el món. S’expressava mitjançant un 
domini perfecte dels músculs facials, la qual cosa li permetia comunicar una àmplia gamma 
d’emocions 
 
L’any 1927 es va estrenar el Cantor de jazz, la primera pel·lícula on es va sentir un actor 
parlar davant d’una pantalla. Havia nascut el cinema sonor. Quina va ser la resposta de 
Chaplin a aquest nou cinema? Va negar-se sistemàticament a la paraula dient que no la 
necessitava i fins i tot la rebutjava: “Les pel·lícules sonores? Com les odio! Seran la ruïna de 
l’art més antic del món, el de la pantomima. Destrueixen la gran bellesa del silenci” ( Charles 
Chaplin).  



Museu del Cinema   

Servei Educatiu                                                                               

 

Sèquia, 1 – 17001 Girona  
Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047   

museu_cinema@ajgirona.org - www.museudelcinema.cat 
 

GUIA DIDÀCTICA PEL PROFESSOR 
 

 

                           

                                                                                        

3 

El caràcter crític i el compromís social de Chaplin es va anar marcant amb els anys i a la 
dècada dels 30 va arribar al seu punt àlgid. És en aquest moment que apareix una de les 
obres mestres del cinema mut, Temps moderns (1936). Tot i la seva negativa al cinema 
sonor, amb els anys va començar a utilitzar la paraula en les seves pel·lícules tot i que la 
seva veu no la sentirem en una pantalla fins a l’any 1940 a El gran dictador, la primera 
pel·lícula completament sonora del cineasta.  
 

Des del Museu del Cinema volem contribuir a fer que els nens, nenes i joves coneguin 
aquest personatge de primer ordre de la història del cinema, per aquest motiu us adjuntem 
algunes referències bibliogràfiques i recursos en línia, a més d’una proposta d’activitats 
perquè pugueu continuar treballant sobre el personatge i el cinema mut desprès de la vostra 
visita al museu.  
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2. PROPOSTA DE TREBALL POSTERIOR A LA VISITA AL MUSEU 

 
2.1. Mirem Chaplin! 
 
Us recomanem el visionat d’algunes de les pel·lícules o fragments més importants de 
Charles Chaplin com per exemple: L’immigrant, Armes al Coll, El xicot, Temps moderns o El 
gran dictador, i també recomanen el documenta: Charlie: vida y obra de Charles Chaplin, 
dirigit per Richard Schickel el 2003. 
 
Després del visionament podem analitzar els aspectes següents; 
 
- Charles Chaplin com a artista multidisciplinari: actor, director, compositor... 
- Les característiques del llenguatge cinematogràfic de les seves pel·lícules: tipus de 

plans, contraplans, les seqüències, foses del final... 
- Els aspectes socials que estan en el rerefons de molta de la seva filmografia: la 

pobresa, el viatge, la manca d’arrels, l’exclusió social, la marginació, la immigració, 
els absolutismes, la modernització, la classe obrera... 

 
2.2. Creem el nostre personatge! 
 
Us proposem que analitzeu el personatge de Charlot i a més a més us animem a inventar-
vos un personatge característic del cinema mut.  
 
2.2.1. Per conèixer més la figura de Charlot es pot analitzar:  
 

• El personatge del vagabund. Per què us sembla que va tenir tan d’èxit? 
• Com era el seu vestuari, la seva manera de caminar, de moure’s...? 
• Quins temes es repeteixen més a les seves històries? 
• Quins personatges l’acompanyen normalment?  
• Identifiqueu alguns elements característics del gènere de la comèdia en les seves 

pel·lícules. 
 
Per ajudar-vos a contestar aquestes preguntes, podeu llegir les citacions següents de 
Charles Chaplin: 
 
-Sorprenent el públic 
 
“Sempre provo de fer coses inesperades d’una forma diferent: si tinc la sensació que el 
públic espera veure’m arribar caminant pel carrer, llavors de sobte salto dins d’un cotxe. Si 
vull cridar l’atenció d’ algú, en comptes de fer-li uns copets a l’espatlla o cridar-lo, li passo el 
bastó per sota el braç i l’estiro cap a mi. Imaginar allò que el públic espera i fer tot el contrari 
m’és un veritable plaer. " 1 
 
-Neix The Tramp, el vagabund: 
 
“No sabia com seria la meva caracterització. No m’agradava el vestit de reporter. Tanmateix, 
de camí cap al vestuari, vaig pensar que em posaria uns pantalons que m’anessin ben 
amples i uns sabatots ben grans, i que afegiria al conjunt un bastó i un barret de bolet. Volia 
que tot plegat fos una contradicció els pantalons, amples; la jaqueta, estreta; el barret, petit i 
                                                 
1
 Stourdzé, Sam. Chaplin en imatges. Barcelona: Obra Social Fundació "la Caixa", 2007. Catàleg de l’exposició 

Chaplin en imatges 
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les sabates grans. Cavil·lava si havia de semblar vell o jove, però recordant que en Sennett 
(el director) s’havia pensat que era molt més gran, em vaig posar un bigotet, que em 
semblava que m’afegiria uns quants anys sense amagar-me l’expressió. No tenia ni la més 
petita idea del personatge que representaria però, així que em vaig vestir, la roba i el 
maquillatge em van fer sentir de quina mena de personatge es tractava. Vaig començar a 
descobrir-lo i, en arribar al plató, ja havia nascut per complet. Quan em vaig presentar 
davant d’en Sennett, ja era a la pell del personatge, i vaig avançar fent molinets amb el 
bastó. Em van passar pel cap un munt de gags i de situacions còmiques.” 2  
 
-Complements amb personalitat: 
 
“El bastó va ser potser la idea més encertada que he tingut, ja que em va donar a conèixer 
molt ràpidament. I també vaig trobar maneres de fer-lo servir per aconseguir efectes 
còmics.” 3  
 
2.2.2. Penseu ara en el vostre personatge de cinema mut. Decidiu com el vestireu, com es 
mourà, els seus gestos, si té algun tic, l’edat, si és home, dona o infant, quins complements 
pot portar que el caracteritzin, quin tipus de vida portarà i sobretot què li passarà, què farà 
perquè sigui tan divertit, o penseu que també pot ser molt trist... El personatge ha de ser 
coherent, perquè el públic s’ha de creure el que veurà.  
 
Ara, si us animeu el podeu dibuixar: 
 
Nom del personatge: 
Edat: 
Sexe: 
Vestuari característic: 
Elements complementaris: 
Estil de vida: 
Temes de les històries de les quals és el protagonista: 
 
I si s’escau, també el podeu interpretar! 
 
2.3. Rodem un documental! 
 
Us proposem fer una gravació i fer un documental sobre Charles Chaplin i el seu personatge 
Charlot. Una proposta per fer aquest documental és entrevistar i gravar els vostres 
companys, professors, familiars i amics perquè expliquin què saben sobre Charles Chaplin, 
quines pel·lícules coneixen i han vist, i fins i tot alguna imitació que us resulti interessant.  
 
Si voleu compartir els vostres documentals amb tothom, podeu penjar-los a la xarxa.  
 
 

 

 

 

 

                                                 
2 Stourdzé, Sam. Chaplin en imatges. Barcelona: Obra Social Fundació "la Caixa", 2007. Catàleg de l’exposició 
Chaplin en imatges.  
3 Ídem  
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3. Per a saber-ne més: 
 

Bibliografia destacada  
Breu, R i Ambrós A. Cinema i educació. El cinema a l’aula de primària i secundària. Graó. 
Barcelona: 2007.   
Donald, Mc i Geraarld D. Todas las pel.lículas de Charles Chaplin. Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibèrica, 1995.  
Rumbau, E. Charles Chaplin. Madrid: Catedra, 2000. 
Stourdzé, S. Chaplin en imatges. Barcelona: Obra Socials Fundació “la Caixa”, 2007.  
 
DVD  
Schickel, Richard. Charlie: Vida y obra de Charles Chaplin. USA: Warner Bros, 2003 
Charles Chaplin. Todas sus comedias para Essanay y Mutual (1915-1917). Col·lecció; 
Orígenes del Cine 
 

Recursos sobre Charles Chaplin i Cinema mut (en línia) 
http://www.cinemaencurs.org/ Cinema en Curs 
http://www.cinescola.info/0809/cine47.html Proposta didàctica sobre Temps Moderns   
(Charles Chaplin, 1936)  
http://blocs.xtec.cat/educacioespecialssdh/2009/03/09/el-cinema-de-charles-chaplin/ Bloc de 
l’Escola Sant Salvador d’Horta.  
http://phobos.xtec.net/audiovisuals/cinema/?page_id=56 (Xtec Cinema)  
http://www.charliechaplin.com/ Web Oficial de Charles Chaplin 
http://www.aulacom.cat/mod/glossary/view.php?id=10&mode=author&hook=ALL&sortkey=L
ASTNAME&sortorder=desc&fullsearch=0&page=2 Enciclopèdia Digital D’educació en 
Comunicació 
 
 
 


