
EL DIRECTOR 

Els inicis 

Roberto Rossellini (1906–1977) va néixer en una 

família acomodada, el seu pare era un constructor 

important amb inclinacions literàries relacionat amb 

intel·lectuals i artistes de l’època. La seva infantesa 

va estar marcada per una afició: la mecànica, que va 

conservar totala vida i el va portar a idear diferents 

accessoris per perfeccionar les seves filmacions. 

Des de molt jove es va familiaritzar amb el cine 

perquè el seu pare va construir el cinema Corso i 

Barberini de Roma, i ell hi tenia accés il·limitat. 

Durant un temps va treballar de muntador i en 

doblatge, i també va escriure nombrosos guions, la 

qual cosa el va convertir després en un realitzador molt complet i versàtil. Va construir 

un petit estudi casolà i la seva carrera de director va començar per fer uns quants 

curtmetratges. La crítica en destaca Prélude à l’après-midi d’un faune (1937) i Fantasia 

sottomarina (1940). 

 

La trilogia del Règim 

El 1938 va participar en el cinema del govern com a col·laborador en el guió de Luciano 

Serra pilota i poc després el ministeri de la marina li va encarregar un documental sobre 

una nau hospital, La nave bianca (1941), a la qual van seguir Un pilota ritorna (1942) i 

L’uomo dalla croce (1943). És l’anomenada trilogia del Règim on, malgrat el contingut 

d’exaltació patriòtica, ja s'hi troben alguns dels elements que després desenvoluparà en 

la resta de la seva obra: l’estil documental, els actors no professionals, les el·lipsis 

narratives, la choralità (o seqüències de grup) i els temps morts. 

 

La trilogia neorealista 

Dos mesos després de la caiguda del règim 

feixista, ja va començar a preparar Roma 

città aperta (1945), que es considera l’inici 

del neorealisme. És una història potent, coral 

i rodada en pocs mitjans, que li dona la seva 

autenticitat. Presenta seqüències 

impressionants, que ja són clàssiques i 

formen part de l'imaginari cinematogràfic 

universal (la mort de Pina o l’afusellament 

del capellà, per exemple). Malgrat això, 

alguns crítics no consideren que sigui la més 

innovadora en l'àmbit narratiu perquè 

reprodueix alguns dels esquemes 

tradicionals: personatges arquetípics, cops 

d’efecte o cronologia lineal. El film va tenir 



en un principi més reconeixement a França i als Estat Units que al propi país. L’èxit 

comercial li va permetre realitzar l’any 1946 un projecte més ambiciós: Paisà. 

 

Amb Paisà, el director va més enllà 

dels models del melodrama de 

Hollywood. Consta de sis episodis 

que documenten l’avanç de les tropes 

nord-americanes des de Sicília fins a 

la Vall del Po. Són aparentment 

ficcions diverses que estan unides al 

principi pel mapa d’Itàlia, que els 

situa en l’espai, i per fragments de 

documentals que pretenen ser de 

l’època, però sobretot pel tema de la 

incomunicació entre els ocupants i el 

poble, que és la veritable víctima de 

la guerra. Una frase que descriu aquest sentiment és la del personatge de Carmela al 

primer episodi quan diu: «Vosaltres americans i alemanys sou el mateix: uns homes 

amb fusells». Va ser una pel·lícula realitzada al camp, sense un guió tancat, 

s’instal·laven a les localitzacions i construïen les seqüències amb la col·laboració dels 

locals, que representaven el que havien viscut de molt a prop. 

 

A la darrera obra de la trilogia de la 

guerra, Germania, anno zero (1948), 

la càmera acompanya el protagonista, 

un nen de dotze anys, en el seu vagar 

solitari per les runes de Berlín amb el 

rerefons de la misèria i la 

desesperació de l'altre poble derrotat. 

El poble alemany també va ser 

víctima de la guerra i «d'una 

ideologia allunyada de la pietat 

cristiana que es converteix en una 

follia criminal», com ens especifica 

en el text de l'inici, abans dels pla 

seqüència de tres minuts que ens 

descriu la ciutat destruïda. Ressalta aquesta sentència tan explícita i també la 

representació clarament depravada del professor nazi amb el tractament del 

protagonista,el qual ens ve mostrat, en el seu posat i els seus silencis, sense demostrar-

ne les motivacions. 

 

 

 

 



L'arte di Anna Magnani 

El 1948 ve L'amore, que consta de dos episodis de diferent factura plantejat com un 

«omaggio all'arte della Magnani» i que realment aconsegueix que la seva actuació 

resplendeixi en la història del cinema. Al 

primer, La voce umana, primera obra 

que roda amb el so directe,la càmera és 

un microscopi que vivisecciona la 

desintegració psicològica d'una dona 

abandonada pel seu company amb tot un 

joc d'ombres i de llum (i miralls), 

d’alternança de plans i de plans 

seqüència notables. A més, proposa un 

joc entre realitat i ficció, sobretot en la 

primera part, quan l'actriu «fa della 

commedia» en el sentit que a la veu amaga la seva desesperació, però expressa 

corporalment com de trencada està per dins. El segon episodi, Il miracolo, segons Àngel 

Quintana, planteja «una cruïlla entre dues mirades, l'objectiva de la càmera i la 

subjectiva del personatge». La càmera descriu els fets tal com són, sense voler 

demostrar res i, en canvi, el personatge creu que se li ha aparegut sant Josep i el fill que 

espera és diví. Segons va declarar Rossellini mateix, davant de les reaccions en contra 

de l'opinió catòlica internacional, el veritable «miracle» no és aquest sinó el fet que la 

protagonista «recupera el seny amb el seu amor maternal.  

 

Dear Mr. Rossellini, estic decidida a venir a Itàlia a treballar amb vostè.(1949) 

 

Al 1949, Ingrid Bergman portava deu anys sent una estrella de Hollywood i va deixar la 

seva carrera ja consolidada per una altra d'incerta a Itàlia. Això va representar, a l'època, 

una mena de traïció per a l'opinió pública nord-americana i, per a la Itàlia en plena 

reconstrucció post-bèl·lica, un orgull nacional; tot això alimentat per la premsa de les 

dues bandes que airejava la seva relació amb el director. Rossellini va voler alterar la 

condició de diva de l'actriu i enfrontar-la amb el món tancat dels pescadors de la petita 

illa de Stromboli. En realitat, aquest fet va marcar també les pel·lícules que va realitzar 

amb ella durant el període 1950-54, que es caracteritzen per la introspecció psicològica 

dels personatges interpretats per la Bergman, per la seva condició de ser «diferent» i 

pels problemes de comunicació i d'enfrontament cultural. Tots aquests elements 

probablement existien també en la vida real de l'actriui aquí s'interrelacionaven, també, 

amb els diferents plans de realitat:el personal i el de ficció, una de les constants que 

Rossellini ha buscat en totes les seves obres. 



 
 

A Stromboli (1950),la mirada es dirigeix també cap a l'interior del personatge, una 

supervivent que es troba trasplantada en un ambient tancat i aïllat. Malgrat els seus 

esforços per formar part de la comunitat, es veu rebutjada i reprimida per ser diferent, i 

l'única sortida que li queda per sobreviure és la de proclamar primer la seva diversitat 

(«Io sono differente») i després intentar escapar. Vol escapar, però les forces de la 

natura –el volcà sempre en erupció i la maternitat anunciada– la porten a una epifania 

religiosa («Dio mio aiutami»), que es presta a diferents interpretacions en un final obert. 

La mirada introspectiva de la càmera contrasta amb altres de corals i documentalistes, 

com la tonnara (o almadrava) i l'evacuació de l'illa per l'erupció del Stromboli. 

 

A Viaggio in Italia (1953), els 

personatges, una parella de 

llarga durada, són confrontats 

amb una situació nova, un 

viatge, unes vacances, i una 

realitat diferent de la seva, que 

farà esclatar una crisi que tenien 

latent. Els estudiosos de 

Rossellini apunten que la forma 

de treballar del director basada 

en la seva intuïció immediata, 

sense guió previ, descol·locava a 

George Sanders i a Ingrid 

Bergman, acostumats a la 

planificació dels altres realitzadors, fet que servia per a aconseguir l'autenticitat que 

perseguia el director. També trobem aquí representada la vessant documentalista amb 



diferents seqüències: les visites als museus, el descobriment dels cossos de dos amants 

petrificats a Pompeia o la processó del final. 

 

Rossellini se'n va a la Índia 

 Cap a la meitat dels anys cinquanta, el director 

semblava que havia tocat fons. Les pel·lícules amb la 

Bergman havien estat un fracàs comercial i també de 

crítica, ja que aparentment les seves propostes eren 

massa avançades per el seu temps. El 1957 li van 

oferir fer cinema a la Índia amb llibertat total i el 

resultat va ser L'India vista da Rossellini (sèrie de TV 

en deu episodis) i un llargmetratge, India: Matri 

Bhumi. És l'etapa que els crítics anomenen de 

desencantament i que va rodar films com ara General 

della Rovere, Anima Nera i l'episodi Illibatezza en una 

pel·lícula col·lectiva,Ro.Go.Pa.G., que dona pas a una 

nova orientació en la seva obra: la televisió. 

 

El cine ha mort. Visca la televisió 

El 1963 Rossellini va declarar: «La crisi d'avui no és només crisi del cine, sinó crisi de 

la cultura. El cine ha tingut el mèrit de fer palpable aquesta crisi, posar-la en evidència. 

Per aquesta raó, vull retirar-me de la professió». El cineasta va fer aquestes declaracions 

en el moment en què la televisió pública s'estava imposant massivament en la societat 

italiana, i va orientar la seva carrera exclusivament cap a aquest mitjà –amb dues 

excepcions: Anno uno (1974) i Il messia (1975). Creia que els mitjans de comunicació 

havien de difondre la cultura i l'educació; per això, va dissenyar un programa didàctic 



per tractar aquells coneixements que no s’imparteixen a l'escola, una mena 

d'enciclopèdia en imatges. 

 

Les obres d’aquest període són de dos tipus: les de caràcter enciclopèdic sobre  

l'evolució científica de la humanitat −L'età di ferro o La lotta dell'uomo per la sua 

sopravvivenza− i una sèrie de biografies de grans personatges innovadors en la història 

del pensament, com ara Sòcrates o Descartes. 

 

La seva idea dela televisió com a eina d'educació popular no va prosperar i ell mateix va 

ser molt crític quan la televisió va perdre el caràcter de pública per dedicar-se a 

rendibilitzar l'audiència i a competir amb les privades. El 1975 va escriure: «Els mitjans 

de comunicació són simples entreteniments, poc útils per al desenvolupament del 

pensament, però perillosos, ja que reflecteixen els nostres comportaments d'evasió, de 

deserció i d’irresponsabilitat». 

 

FILMOGRAFIA DESTACADA 

 

Trilogia del Règim (1941–44) 

La nave bianca (1941) 

Un pilota ritorna (1942) 

L'uomo dalla croce (1943) 

 

Trilogia neorealista (1945–47) 

Roma città aperta (1945) 

Paisà (1946) 

Germania anno zero (1948) 

 

Darrera pel·lícula amb Anna Magnani 

L'amore (1948) 

 

Amb Ingrid Bergman 

Stromboli (Terra di Dio) (1950) 

Europa '51 (1952) 

Viaggio in Italia (1953) 

La paura (1954) 

Giovanna d'Arco al rogo (1954) 

 

El desencantament i la televisió (1954–77)                        

India (1959) 

Il generale Della Rovere (1959) 

Era notte a Roma (1960) 

Viva l'Italia! (1961) 

Anima nera (1962) 

Ro.Go.Pa.G. (1963), episodi Illibatezza 



Anno uno (1974) 

 

Televisió  

L'India vista da Rossellini (sèrie amb deu episodis, 1959) 

L'età del ferro ( 1964) 

Socrate (1970) 

Intervista a Salvador Allende: La forza e la ragione (1971) 

Blaise Pascal (1971) 

Agostino d'Ippona (1972) 

L'età di Cosimo de' Medici (1973) 

Cartesius (1974) 

Concerto per Michelangelo (1977) 

Beaubourg, centre d'art et de culture Georges Pompidou (1977) 

 

LA CRÍTICA DIU 

«Rossellini va combatre el principi cinematogràfic del predomini de l’acció –fixat en un 

codi de ferro per les tradicions de Hollywood–i va buscar un contrapès capaç de generar 

un nou estil en el reforçament del principi del coneixement i de la indagació, considerats 

com a absències d’acció, com a passions». 

Ángel Fernández Santos (Casablanca, núm. 47, març del 1985) 

 

«Si Rossellini és un gran cineasta, és perquè les seves imatges són grandioses; si en el 

seu cinema no hi haguessin grans imatges, les idees no tindrien la força que tenen 

actualment». (Eric Rohmer ) 

 


