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Citizen Kane. Estados Unidos, 1941. B/N, 119 min. Drama | Dirección: Orson Welles | Guión: Orson Welles, Herman
J. Mankiewicz |  Fotografía:  Gregg Toland |  Música: Bernard Herrmann |  Intérpretes:  Orson Welles (Kane), Joseph
Cotten (Leland), Everett Sloane (Berstein), Dorothy Comingore (Susan), Agnes Moorehead (Mary) | Produción: RKO

PREMIOS
a

Premios Oscar 1941
Mellor Guión Orixinal

SINOPSE
a

O magnate Charles Foster Kane, do-
no dunha cadea de xornais, unha re-
de de emisoras e unha inimaxinable
colección de obras de arte, morre en
Xanadú,  o  seu  fabuloso  castelo  de
estilo oriental.  A última palabra que
pronuncia  antes  de  expirar,  “Rose-
bud”, cuxo significado é un enigma,
esperta  unha  enorme  curiosidade
tanto na prensa como entre a poboa-
ción.  Así,  un  grupo  de  xornalistas
emprende  unha  investigación  para
desentrañar o misterio.

NOTA DA PELÍCULA

Cidadán Kane, que foi a ópera prima
de Welles,  é  considerada unha das
meirandes obras mestras do cinema,
sendo  particularmente  encomiada
pola súa innovación na música, a fo-
tografía e a estrutura narrativa.
a

Tras o éxito de Welles no teatro coa
compañía  Mercury  Theatre  e  a  súa
controvertida  emisión  radiofónica
d'A guerra dos mundos en 1938, Ho-
llywood acudiu a el. Asinou un con-
trato con RKO Pictures en 1939: dé-
ronlle  liberdade  para  desenvolver  a
súa propia historia e usar o seu pro-
pio elenco e equipo, algo pouco fre-
cuente para un director  novel.  Des-
pois de dous intentos frustrados de
concretar  un  proxecto,  desenvolveu
o guión de  Cidadán Kane con Her-
man Mankiewicz.
a

Mankiewicz escribira unha obra iné-
dita  titulada  The Tree Will  Grow en
torno a John Dillinger. A Welles gus-
táballe a idea de xuntar varios puntos
de vista, pero non estaba interesado
en  Dillinger.  Buscaron  outra  persoa

como  modelo,  e  baseáronse  no
magnate  da  prensa  William  Ran-
dolph Hearst para o seu personaxe
Charles  Foster  Kane. Mankiewicz
frecuentara as festas de Hearst até
que  lle  negaron  a  entrada  polos
seus problemas co alcol, así que lle
tiña xenreira.  
a

Hearst  era  un home con moita  in-
fluencia  e  podía  tomar  represalias,
así que Welles traballou no proxecto
en  secreto.  Durante  a  súa  produ-
ción, o filme coñecíase como  RKO
281, e Welles impediu que os exe-
cutivos da produtora visitasen o set.
A rodaxe tivo lugar entre xuño e ou-
tubro  de  1940  no  estudio  Para-
mount de Hollywood, o Parque Bal-
boa e o Zoolóxico de San Diego, e o
Castelo Oheka en Huntington (Nova
York) para representar Xanadu.
a

Os historiadores consideran que Ci-
dadán Kane é  o  intento  de Welles
de crear  un  novo  estilo  de  produ-
ción cinematográfica estudando va-
rias  formas  de  facer  películas  e
combinándoas  todas.  Aínda  que
tecnicamente  non  inventou  nada,
usou e sintetizou todos os recursos
existentes até entón de forma ma-
xistral. O seu aspecto técnico máis
innovador  é  o  extenso  uso  dunha
gran  profundidade  de  campo:  en
case  todas  as  escenas  o  primeiro
plano, o fondo e o espazo entre am-
bos están nitidamente enfocados. O
responsable foi  o  director  de foto-
grafía  Gregg Toland,  por medio de
experimentos coas lentes e a ilumi-
nación.  A  película  tamén  destaca
polo acertado uso dunha fotografía
en claroscuro influída polo expresio-
nismo alemán, así como polo nota-
ble uso dos movementos de cámara
(coma os planos contrapicados) e o
emprego de guindastres como do-
llys e travellings. Welles foi tamén un
pioneiro  en  aplicar  efectos  visuais

para rodar de forma barata aglome-
racións de xente e grandes espazos
interiores. 
a

Cidadán Kane evita a narración lineal
tradicional  e  conta  toda  a  historia
por medio de flashbacks usando di-
ferentes  puntos  de  vista,  como  un
equivalente  cinematográfico  do  na-
rrador  literario  pouco  fiable.  O  uso
de múltiples narradores era algo in-
audito nas películas de Hollywood.
a

A música de Bernard Herrmann mar-
cou un  fito  na  historia  das  bandas
sonoras e resultou ser tan influente
como calquera outra innovación da
película. Herrmann abstívose do típi-
co  costume  de  Hollywood  de  pór
música sen parar, e preferiu usar en-
tradas musicais de entre 5 e 15 se-
gundos que introducían a acción ou
suxerían unha determinada resposta
emocional. 
a

Cidadán  Kane  enfurecía  tanto  a
Hearst  que prohibiu  calquera anun-
cio,  crítica  ou  mención  da  película
nos seus xornais, nos cales os xor-
nalistas  difamaban  a  Welles.  Aínda
que os esforzos de Hearst por aca-
bar co filme afectaron ao seu éxito, a
longo prazo resultaron inútiles.

Un  éxito  entre  a  crítica,  Cidadán
Kane gañou un dos Oscar  aos que
era candidato (ese sería o único Os-
car  conseguido  por  Welles  na  súa
carreira,  a  excepción  do  honorífico
de 1970), pero fracasou en recuperar
o seu custo no despacho de billetes.
A  película  caeu  no  esquecemento
pouco despois,  pero  a  súa reputa-
ción  mellorou,  primeiro  coa  crítica
francesa,  e  sobre  todo  despois  da
súa reestrea en 1956. Encabezou a
lista do AFI das 100 mellores pelícu-
las da historia, e tamén liderou todas
as  votacións  da  revista  Sight  &
Sound das 10 mellores películas du-
rante case medio século.
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