
Retrospectiva de cinema rus (1908-1966) 
Dels inicis del cinema a la nouvelle vague russa. 

 
 
 

En el marc de la commemoració de l’any Rússia-Espanya, que se celebra el 2011, 

la Universitat de València participa, conjuntament amb els Ministerisde Cultura de 

Rússia i d’Espanya, amb el Consorci de cinema “Mosfilm”, amb l’arxiu estatal de les 

pel·lícules de la Federació russa (Gosfilmofons), amb l’ambaixada de la Federació russa 

a Espanya i amb l’Estudi cinematogràfic “Festfilm”, en la presentació d’una filmografia 

seleccionada. Des de Stenka Razin (1908), considerada la primera pel·lícula de ficció 

rodada a Rússia, fins a Iyulskiy dozhd (Lluvia de julio) (1966), un film emblemàtic del 

moviment que podríem considerar la “Nouvelle Vague” russa, els films que es 

projectaran en sis sessions durant el mes d’octubre a la Facultat de Filologia, Traducció 

i Comunicació seran presentats per especialistes en cinema. Després de la projecció hi 

haurà a més un col·loqui entre els assistents. 

 Els criteris de selecció pretenen oferir una panoràmica representativa del cinema 

rus des dels inicis fins als anys 60, el acompanya els esdeveniments històrics del país i 

els canvis sociopolítics i ideològics contemporanis de les pel·lícules. 

 
Totes les sessions començaran a les 18:30 al Saló de Graus (primer pis) de la 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, tret de dijous 20 d’octubre, dia en què 

la sessió es traslladarà a l’aula de vídeo del Col·legi Major Lluís Vives. 



Presentació del cicle. 
 
Dimarts, 4 d’octubre, 18:30 h. 
 
Aelita de Yakov Protazanov (1924). v. o. subt. castellà. 120 min. 
Presentació a càrrec d’Adela Cortijo , 
Facultat de Filologia, Traducció i comunicació de la UV. 
 

Basada en una novel· la escrita l’any 1922 pel comte Alexander Tolstoi, parent llunyà de Lleó 

Tolstoi, Aelita esdevindrà aviat la producció soviètica més important i costosa de la dècada dels 20. 

Tolstoi presentava Aelita, Reina de Mart, com una monarca, sotmesa a un pare dictatorial, que llança una 

crida de socors a la Terra. Los, l’enginyer a càrrec de l’Estació de Ràdio de Moscou, desxifra el missatge 

emprén amb el revolucionari Gusev un viatge a Mart amb la nau que ha construït ell mateix. Los i Gusev 

ajuden Aelita a enderrocar el tirà, però ella estableix el seu propi règim totalitari. 

 
 

Dijous, 6 d’octubre, 18:30 h. 
Stenka Razin de Vladimir Romashkov (1908), 10 min. i Devushka s 
korobkoy (Chica con caja) de Boris Barnet (1927). 66 min. 
v. o. subt. castellà. 
Presentació a càrrec d’Aurea Ortiz , 
Facultat de Goegrafia i Història de la UV. 
 

Stenka Razin és considerada la primera pel· lícula de ficció rodada a Rússia. Es tracta d’un drama 

històric, adaptació a la pantalla de la cançó popular “Des de darrere l’illa cap al corrent més fort”. El títol 

al· ludeix al líder d’un grup de bandolers que viuen al marge de la llei en els boscos a prop del riu Volga. 

La pel· lícula s’estructura en sis quadres que mostren la naturalesa russa. 

Chica con caja és l’òpera prima del director Boris Barnet. Conegut actor i alumne del famós 

director Lev Kuleshov. És una pel· lícula que destaca pel domini dels gags de les comèdies mudes, i narra 

la història d’una jove que s’enamora d’un estudiant pobre, la fortuna de la qual canvia gràcies a un 

número de loteria i al guany inesperat de 25.000 rubles. 

 
Dimarts, 18 d’octubre, 18:30 h. 
Certificado para el futuro, de Nikolai Ekk (1931). v. o. subt. castellà. 
Presentació a càrrec d’Óscar Brox, 
Escriptor i crític cinematogràfic. 
 

Primera pel· lícula artística soviètica, la qual reflecteix sense sensibleria la realitat dels xiquets 

desemparats. Tracta sobre la reeducació dels adolescents conflictius. És la primera vegada que el gran 

actor rus, Mikhail Zharov, parla i canta en la pantalla. 

 
 
 



Dijous, 20 d’octubre, aula de vídeo del Lluís Vives, 18:30 h. 
Alexander Nevsky, de Sergei Eisenstein (1938). v. o. subt. castellà. 112 
min. 
Presentació a càrrec de Manuel de la Fuente, 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la UV. 
 

L’any 1938, després d’una dècada sense estrenar cap pel· lícula, Eisenstein va rodar de nou una 

obra mestra: un relat èpic, ambientat al s. XIII, sobre el príncep Alexander Nevsky, que va defensar el 

nord de Rússia de l’atac dels teutons. La batalla es va lliurar sobre la superfície glaçada del llac Peipus. 

També va haver de fer front a la invasió de Rússia per part de l’exèrcit mongol dirigit per Gengis Khan. 

La lluita cavalleresca era un avís de l’amenaça feixista. La pel· lícula es va rodar per encàrrec de Stalin per 

tal de donar ànims al poble rus davant un possible atac de l’Alemanya nazi. Va desaparéixer dels cinemes 

un any després, després del pacte de no agressió entre la URSS i el règim nazi, i es va projectar de nou 

quan l’alemanya de Hitler va atacar les fronteres russes. 

 
Dimarts, 25 d’octubre, 18:30 h. 
Ballada o soldate (La balada del soldado), de Grigori Chukhrai (1959). v. 
o. subt. castellà, 84 min. 
Presentació a càrrec de Rubén Higueras, 
Escriptor i crític cinematogràfic. 
 
Durant la Segona Guerra Mundial, el jove Aliosha, un soldat d’a penes 19 anys, guanya una medalla com 

a recompensa pel seu heroisme al front. Però en lloc de la condecoració, Aliosha sol· licita dos dies lliures 

per poder visitar sa mare. De retorn a casa coneix en el tren una xica que ha d’amagar en el vagó i de la 

qual s’enamora. Només aconsegueix estar un minut a casa seua. 

 
Dijous, 27 d’octubre, 18:30 h. 
Iyulskiy dozhd (Lluvia de julio), de Marlen Khutsiyev (1966). v. o. subt. 
castellà. 107 min. 
Presentació a càrrec de Marcos Centeno, 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la UV. 
 
La relació d’Elena amb el seu promès, que semblava un “quadre ideal”, ja no la satisfà, i ja no es 

conforma amb a realitat. El discurs de Lluvia de julio es construeix amb xerrades a la cuina, amb poesia i 

amb converses fins la matinada. Una mirada a la hipocresia, a la vulgaritat, a la insensibilitat d’una dona 

que es veu obligada a examinar el seu buit existencial. 

 
Tancament del cicle a càrrec de la Vicedegana de Relacions Exteriors, professora Adela 
Cortijo, i la Vicedegana de Cultura, professora Mercedes Quilis, de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
Cicle organitzat per les professores Adela Cortijo i Mercedes Quilis, de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, i pel professor Luis Pérez, de la Facultat de 
Geografia i Història. 


