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Armas ao ombreiro. Shoulder Arms.  Estados Unidos, 1918. B/N, 36 min. Comedia |  Dirección e guión: Charles
Chaplin |  Fotografía:  Roland Totheroh |  Elenco: Charles Chaplin (recluta), Edna Purviance (francesa), Syd Chaplin
(Káiser), Jack Wilson (príncipe alemán), Henry Bergman (Hindenburg) | Produción: First National Picture

Sinopse: O soldado número 13 do exército estadounidense da 1ª Guerra Mundial defende a fronte cos seus compa-
ñeiros. Charlot, convencido de que vai morrer por romper un espello, non acertar en cara ou cruz e por levar o 13 da
mala sorte, sae cheo de medo da súa trincheira, pero consegue capturar a un grupo de inimigos alemáns el só. Des-
pois disto, cre que ten boa sorte, e decide facer un traballo voluntario no que lle pasarán moitas cousas; entre elas,
disfrazarse de árbore, axudar a unha muller francesa, capturar a máis alemáns e mesmo gañarse o respecto da base.

Vida de can. A Dog's Life. Estados Unidos, 1918. B/N, 40 min. Comedia | Dirección e guión: Charles Chaplin | Fo-
tografía: Roland Totheroh | Elenco: Charles Chaplin (vagabundo), Edna Purviance (cantante), Syd Chaplin (hosteleiro),
Henry Bergman (desempregado), Charles Reisner (empregador) | Produción: First National Picture

Sinopse: Charlot atópase sen traballo e as súas perspectivas non son nada felices cando salva a unha cadela errante
do ataque doutros cans. Ambos fanse inseparables e perseguen un mesmo obxectivo: conseguir comida.

Un día de esmorga. A Day's Pleasure. 1919. B/N, 25 min. Comedia | Dirección e guión: Charles Chaplin | Fotogra-
fía: Roland Totheroh | Elenco: Charles Chaplin (pai), Edna Purviance (nai), Jackie Coogan (neno), Tom Wilson (marido
gordo), Babe London (muller mareada), Henry Bergman (capitán) | Produción: First National Picture

Sinopse: Charlot, a súa esposa e os seus dous fillos deciden tomarse un día de paseo no seu Ford T. No camiño,
embarcaranse nunha pequena viaxe en bote, durante a cal Charlot verase no medio de problemas e imprevistos. 

NOTAS DA RETROSPECTIVA

Autor  renacentista  e  cineasta  total
dono de múltiples talentos artísticos,
Charles  Chaplin  (Londres,  1889-
Corsier-sur-Vevey,  1977)  permanece
como un dos eixos creativos primor-
diais da historia do cinema, unha fi-
gura xenial envolta tamén en episo-
dios, tempos e feitos controvertidos.
Nacido  nos  ambientes  alegres  do
music hall, vai ser tan popular como
decisivo no cinema mudo de Holly-
wood desde a súa chegada á Key-
stone e pola tardiamente premedita-
da incorporación ao cinema sonoro,
que non se produciría ata O gran di-
tador (1940).
a

Chaplin elabora un cine maxistral on-
de o físico e  o  emotivo  converxen,
deixando pegadas a través primeiro
do personaxe do vagabundo impere-
cedeiro Charlot e logo de filmes, de
Luces  da  cidade ou  Tempos  mo-
dernos a Candilejas, onde o vigor da
posta  en  escea  e  a  complexidade
dos vibrantes trasfondos transforman
toda perspectiva tópica.

En 1917-1918, Charles Chaplin bus-
caba  máis  independencia  e  unha
maior licenza creativa sobre as súas
películas,  que cría  que se estaban
quedando demasiado estancadas e
previsibles. A súa relación coa pro-
dutora  Mutual  terminou  amigable-
mente e asinou un contrato de oito
películas con First National. 
a

Os seus anos con First National re-
sultarían ser algúns dos máis impor-
tantes da súa carreira. Os contratos
de  Chaplin  e  o  de  Mary  Pickford
con First National foron os primeiros
contratos dun millón de dólares na
historia  do cinema.  Coas súas no-
vas  riquezas,  Chaplin  construíu  o
seu propio estudio en cinco hectá-
reas ao longo de Sunset Boulevard.
Rematou  en  xaneiro  de  1918.  Ta-
mén construíu unha incrible casa de
estilo español californiano en Bever-
ly Hills, unha casa que desde entón
foi ocupada por moitos outros acto-
res famosos ao longo dos anos.
a

A súa primeira  curta  desta  época,
Vida de can, estreouse en 1918 e é
unha das súas películas máis extra-

ordinarias,  que  mostra  un  cineasta
máis sofisticado que nas súas curtas
anteriores. 
a

Chaplin estreou entón un par de fil-
mes de propaganda para fomentar a
venda de bonos de guerra despois
da Primeira Guerra Mundial (Chaplin
recibira críticas por non alistarse pa-
ra ir á guerra, aínda que estaba total-
mente preparado para ser reclutado
se fose necesario). Tamén estreou a
súa primeira longametraxe,  O neno,
un  fermoso  melodrama  que  foi  en
parte  autobiográfico,  inspirado  no
fracaso do seu matrimonio con Mil-
dred Harris e o seu fillo que morreu
na infancia. Neste período, o perso-
naxe do vagabundo Charlot alcanza-
rá o seu cumio.
a

Tamén  nesta  época,  Chaplin  creou
United  Artists,  unha  produtora  con
outros artistas como Mary Pickford,
Douglas  Fairbanks  e  D.W.  Griffith.
Tentou comprar o seu contrato para
centrarse  nas  súas  propias  produ-
cións,  pero  First  National  solicitou
que Chaplin terminase as súas oito
películas comprometidas. 

Mércores 16: Delicioso · Eric Besnard | Luns 21: Orfeo · Jean Cocteau


