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A. 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 
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l’art més antic del món, el de la pantomima. Destrueixen la gran bellesa del silenci” ( Charles 
Chaplin).  
 

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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B. Proposta d’activitat posterior a la visita al Museu del Cinema  
 
1. Recordes quins eren els elements que caracteritzaven Charlot. Fes el dibuix.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Charlot va ser una gran estrella del cinema mut. Explica quines eren les característiques d’aquest 
cinema. També busca informació sobre altres estrelles del cinema mut. 
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3. A continuació tens un seguit d’imatges de Charlot en les que es veu fent diferents accions. Sabries 
dir què està representant en cada moment? Escriu-ho a sota de cada imatge. 
 

                                         
 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Chaplin va fer moltes pel·lícules al llarg de la seva carrera. A continuació tenim dues imatges de 
dues de les pel·lícules més conegudes de l’artista.  
Inventa una història per a cada una de les imatges. Després busca informació de les pel·lícules a les 
quals pertanyen i compara la teva història amb la que va crear Chaplin.  

 

                              
 

Temps moderns, Charles Chaplin (1935)                                   El gran dictador, Charles 

 

 

 


