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FICHA TÉCNICA 

- Director: Claude Berri  

- Intérpretes: Gerard Depardieu (Toussaint Maheu), Renaud Sechand (Etienne Lantier), 

Miou Miou (muller de Maheu), Jean-Roger Milo (Chaval), Judith Henry (Catherine 

Maheu) 

- Guionista: Claude Berri e Arlette Langman sobre a novela Germinal de Emile Zola 

- Música: Jean- Louis Roques 

- Fotografía: Yves Angelo 

- Nacionalidade: Bélxica-Francia-Italia 

- Ano de producción: 1993 

- Duración: 152 minutos 

- Premios: Gañadora de dous premios César, o máximo galardón do cine francés 

SINOPSE 

A acción sitúase a finais do período do Segundo Imperio francés. Etienne Lantier, un 

obreiro socialista, consegue traballo nas minas de Montsou, no noroeste de Francia. Alí 

descobre a miseria, o alcoholismo, as pésimas condicións dos proletarios, a homes 

indecentes como Chaval e xenerosos como Toussaint Maheu. O endurecemento das 

condicións de traballo e a rebaixa dos xornais leva aos obreiros, dirixidos por Lantier, a 

declarar a folga. Á violencia dos obreiros sucede unha dura e sistemática represión; os 

obreiros volven resignados ao traballo, pero un anarquista ruso, Suvarín, provoca a 

explosión da mina. Lantier, desolado ante a morte de Catherine, a moza a quen amaba, 

abandona o país. É primavera e confía en que nun novo xerminal floreza  para todos os 
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homes o dereito á vida e á felicidade, texto co que remataba a obra de Emile Zola, na 

que se basea o filme. 

O DIRECTOR 

Claude Berri (París, 1934 -) é un bo exemplo do que podemos denominar un home do 

cine, pois desenvolveu a súa actividade en todos os ámbitos desta industria e arte: actor 

na súa xuventude, guionista, director, produtor e distribuidor. Sen embargo, o lugar que 

hoxe ocupa no cine europeo é como director e produtor. Como director abordou 

numerosos temas, destacando títulos como A vinganza de Manon (1986), O manancial 

dos outeiros (1986), Uranus (1991), Amor en tempos de guerra (1997), e a obra obxecto 

de análise, Germinal, na que comparte traballo de director e guionista. Como produtor 

obtivo importantes éxitos en películas do gusto do público como Astérix e Obélix contra 

César (1999), A miña muller é unha actriz (2001), Amen (2002). 

 

EMILE ZOLA E GERMINAL 

O escritor francés Emile Zola (París 1840-1902), admirador de literatos como Balzac e 

Flaubert, deixounos, coma eles, algúns dos títulos de maior relevancia do movemento 

naturalista. Nas súas obras narrativas concede gran importancia ás paixóns humanas, 

encadradas nun drama intenso e violento e nun escenario moi concreto e descrito con 

gran precisión, color e intensidade: o París popular en A taberna (1877); a mina e os 

mineiros en Germinal (1885), o campesiñado en A terra (1887); os ferrocarrís en A 

besta humana (1890); a guerra en O desastre (1892)... 

Ademais da obra narrativa, Zola foi tamén autor dramático, ensaísta e crítico literario, 

destacando  na defensa que fixo do naturalismo como movemento estético. 

O pensamento de Zola, especialmente a partir da redacción de Germinal, estivo cada 

vez máis influído polo socialismo, tal como se manifesta na súa gran obra Os catro 

Evanxeos (1899-1904) e na súa decisiva participación no caso Dreyfus (iniciada co 

apaixonado manifesto Eu acuso) afirmando a inocencia do condenado, actitude coa que 

se logrou a revisión do proceso. Pouco máis tarde faleceu en circunstancias misteriosas, 

asfixiado polas emanacións dunha cheminea. 

Zola, polo seu pensamento e polo tipo de obra naturalista na que o mundo obreiro 

protagoniza boa parte da súa producción, foi un dos autores preferidos do proletariado 

europeo. En concreto, Germinal foi das obras máis difundidas, traducidas e lidas e 

nunca faltaba na biblioteca dos centros obreiros europeos da época. Este título serviu 

tamén para dar nome a sociedades culturais proletarias, a cabeceiras de prensa obreira, a 

masas corais, e mesmo foi empregado como nome de persoa. En honor de Zola, 

especialmente con motivo do seu pasamento, celebráronse innumerables veladas 

sociolóxicas nas sociedades obreiras de tendencia socialista e anarquista para honrar a 

quen tan ben describira a vida, os sentimentos, as alegrías e as miserias dos obreiros 

europeos da súa época. 



OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE 

O obxectivo básico do visionado deste filme é proporcionar ao alumnado unha visión 

globalizadora de aspectos que xa foron previamente tratados na aula: os relacionados co 

traballo e condición de vida dos proletarios, o contraste que ofrece este grupo coa 

burguesía propietaria dos bens de produción, os medios a través dos que os obreiros 

intentaron mellorar a súa situación laboral, e as vías polas que se podía optar para 

organizar a loita.  

A actividade preséntase organizada en tres apartados correspondentes a tres ámbitos 

sobre os que incide o filme: as condicións de traballo na mina, as relacións proletarios-

burgueses e a loita dos obreiros para tentar de mellorar a súa condición. Os materiais 

que se presentan ao alumnado son de dous tipos: imaxes e documentos extraídos do seu 

libro de texto directamente relacionados cos aspectos que se tratan na película, e 

cuestións formuladas para que conecten a información que xa coñecen, porque foi 

traballada na aula, coa que se ofrece a través do material audiovisual que conforma o 

filme. 

Como material complementario figuran unhas breves notas da relación do cine con 

Zola, unha selección de fragmentos da obra Germinal e referencia a outras películas que 

tratan temas coincidentes co movemento obreiro, tanto nos seus inicios como na 

actualidade. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

A acción de Germinal desenvólvese no contexto do II Imperio francés (1852-1871). 

Nesta breve cronoloxía recóllense algunhas das datas e acontecementos básicos da 

época para poder valorar e relacionar mellor os sucesos narrados na obra no contexto 

xeral do movemento obreiro e a súa loita por tentar de mellorar a súa condición laboral, 

salarial e política. 

- 1848: - Revolución en Francia e proclamación da II República 

 - Proclamación de Luís Napoleón como presidente da República 

 - Marx e Engels publican O manifesto comunista 

- 1852: - Luís Napoleón, tras o triunfo dun golpe de Estado, inicia o II Imperio co título 

de Napoleón III 

 - Amplo programa de obras públicas e de mellora de París 

- Mantemento das condicións sociais e laborais dos traballadores (xornada 

laboral de 12 horas, prohibición legal da folga e do dereito de asociación e 

reunión...) 

- 1854: - Participación de Francia na guerra de Crimea contra Rusia (1854-56). 



- 1858: - Entrevista de Polombières: Napoleón III promete apoio militar a Piemonte en 

caso de agresión de Austria (contexto do proceso de unificación italiana). 

- 1959: -Guerra de Austria contra Francia e Piemonte (1859-60). Tras a derrota 

austríaca, Francia anexiona Niza e Savoia. 

- 1861: Expedición francesa a México. 

- 1862: -Ampliación do dominio francés en Indochina. 

- 1864: - I Internacional. Enfrontamento Marx-Bakunin 

 - Recoñecemento do dereito de asociación en Francia 

- 1867: Marx publica O capital 

- 1870: - Derrota francesa na guerra contra Prusia 

 - Proclamación da III República francesa 

- 1871: - Capitulación de París 

 - Alsacia e Lorena pasan a Prusia 

 - Insurrección da Comuna en París 



AS CONDICIÓNS DE TRABALLO 

Os artistas plásticos e literarios da época dos inicios da industrialización reflectiron, en 

numerosas ocasións, as paisaxes industriais e mineiras e os seus relatos describen as 

condicións nas que desenvolvían o seu traballo as numerosas familias de proletarios que 

tiñan que sobrevivir en ambientes hostís e de miseria e penuria permanente. No teu libro 

de texto, ademais da información relacionada con estes aspectos dos inicios da 

industrialización, podes localizar documentos gráficos e literarios como estes que 

serven para comprender e valorar mellor unha película como Germinal.  

 

 

No país negro (C. Meunier)  

 

Traballadores e fábricas 

Os homes e a fábrica 

No suburbio obreiro, a sirena da fábrica lanzaba cada día ao aire, saturado de fume e 

graxa, o seu vibrante ruxido; obedientes á súa chamada, uns homes sombríos, de 

músculos entumecidos pola falta de sono, saían das súas casiñas grises, correndo coma 

cascudas asustadas. Coa luz fría do amencer, ían pola rúa sen empedrar cara as altas 

gaiolas da fábrica, que lles esperaba, segura, indiferente, iluminando o lamacento 

regato coas súas decenas de ollos cadrados e graxentos. Chanqueaba a lama baixo dos 

seus pés. Resoaban voces somnolentas en roncas exclamacións, groseiras inxurias 

esgazaban o aire con rabia, e unha onda de ruídos diversos viña ao encontro dos 

obreiros: o pesado arquexo das máquinas, o gruñido asubiante do vapor. Sombrías e 

severas, destacábanse as chemineas mouras que se alzaban sobre o suburbio coma 

grosos mastros. 

Na anoitecida (...) a fábrica vomitaba xentes das súas entrañas de pedra, coma se fora 



escoura, e os homes, afumados, negras as facianas, escintilantes as dentaduras 

famentas, volvían a pasar pola rúa, deixando no aire o persistente olor da graxa das 

máquinas (...). A fábrica tragara unha xornada máis, e as máquinas succionaran dos 

músculos dos homes cantas forzas precisaron. O día borraríase da vida sen deixar 

ningún rastro; o home daba un paso máis cara a sepultura; pero vía ante si o gozo do 

descanso, os praceres da taberna chea de fume e estaba satisfeito. 

Maxim GORKI. A nai. 1907 [recreación literaria] 

 

Lembrando os teus coñecementos e analizando os documentos anteriores, responde ás 

seguintes cuestións partindo da información obtida a partir da visión da película: 

 

1. Describe o traballo na mina de carbón fixándote en aspectos como: 

 - O tipo de traballadores: sexo, idade, número 

 - A xornada laboral 

 - A dureza do traballo 

 - A vestimenta dos obreiros 

 - A baixada á mina 

 - A escuridade e o problema da iluminación 

 - O temor dos escapes de grisú 

2. A obtención do carbón:  

- Que tipo de mina é a que se presenta no filme? ¿Existe outro tipo de minas de 

carbón? 

 - Cal é o problema que presentan os entibados das galerías?   

 - Que sistemas empregaban para transportar o carbón á superficie? 

 - Con que tipo de ferramentas obteñen o carbón?   

3. Os efectos do traballo na mina sobre a saúde dos traballadores 

 - Cal é a principal enfermidade que produce a mina nos traballadores? 

- Describe a sensación que transmite o filme sobre o ambiente no interior da 

mina (a temperatura, a falta de aire e de luz...) 

4. O exterior da mina 

- Cres que o filme de Berri, o cadro de Meunier e o texto de Gorki reflicten 

situación similares? En caso afirmativo, indica coincidencias. 



PROLETARIOS E BURGUESES 

Paralelamente á aparición das máquinas desenvolveuse o grupo social do proletariado, 

enfrontado permanentemente cos burgueses polos seus intereses contrapostos. No filme 

preséntasenos as dúas realidades  ben diferenciadas en todos os aspectos, igual que 

nolas presentan estudosos, ilustradores ou artistas da época 

O proletariado 

O cambio fundamental que sucedeu na sociedade (...) é a introdución, entre as 

condicións humanas, do proletariado, nome antigo, tomado dos romanos, pero que ten 

unha existencia totalmente nova. Os proletarios eran, na República romana, os homes 

sen bens que non pagaban o censo e que non estaban vinculados á patria máis que pola 

proxenitura ("proles") que lles daban; igual ca nós, os romanos observaran que son os 

que non posúen nada, os que teñen familias máis numerosas (...). O proletariado 

romano non traballaba, xa que, nunha sociedade que admite a escravitude, o traballo é 

deshonroso para os homes libres; vivían case por completo a costa da sociedade, da 

distribución de víveres que facía a República. Pero da sociedade moderna case 

poderíase dicir que vive a costa do proletariado, da parte que lle quita da recompensa 

do seu traballo. En efecto, segundo a orde que tende a implantar a crematística, debe 

cargarse sobre o proletario todo o traballo da sociedade, alleo a toda propiedade, 

vivindo unicamente do seu salario. 

SISMONDI. Estudios de Economía Política. 1836. 

 

O traballo como mercadoría 

O traballo, como todas as demais cousas que se mercan e que se venden, e que poden 

ser aumentadas ou diminuídas, ten o seu prezo natural e o seu prezo de mercado. O 

prezo natural do traballo é aquel que é necesario, por termo medio, para que os 

traballadores subsistan e formen unha familia (...). O prezo de mercado, para o 

traballo, é o que se paga realmente por el, formado pola actuación natural entre a 

oferta e a demanda; o traballo é caro cando escasea e barato cando abunda (...). 

Cando o traballo ten un prezo corrente ou de mercado que excede o do seu prezo 

natural, a condición do traballador é próspera e feliz (...). Cando o prezo do mercado 

de traballo é inferior ao natural, a condición dos traballadores é do máis desgraciada 

que cabe: entón a pobreza prívalles daquelas comodidades que o costume fixo 

absolutamente necesarias. 

David RICARDO. Principios de economía política e tributación. 1817. 

 

Caracterización da burguesía desde a óptica marxista 

A burguesía desenvolveu, ao longo da historia, un papel verdadeiramente 

revolucionario. 

En todos os lugares onde se asentou, botou por terra todas as institucións feudais, 

patriarcais (...) e non deixou en pé máis vínculo que o do interese. Botou por riba do 

santo temor de Deus, da devoción mística e piadosa (...), o xerro de auga xeada dos 

seus cálculos egoístas. Enterrou a dignidade persoal baixo o diñeiro e reduciu tódalas 



liberdades escritas e ben adquiridas a unha única liberdade: a liberdade ilimitada de 

comerciar. Substituíu, para dicilo dunha vez, un réxime de explotación (...) por un 

réxime franco, descarado, directo, de explotación (...). A burguesía, ao explotar o 

mercado mundial, dá á produción e ao consumo de todos os países un selo cosmopolita 

(...). As vellas industrias nacionais caen por terra, (...) dominadas por outras novas, por 

industrias que xa non transforman como antes as materias primas do país, senón as 

traídas dos climas máis afastados e os seus produtos atopan saída non só dentro das 

fronteiras senón en todas as partes do mundo. 

MARX-ENGELS. Manifesto comunista. 1848. 

 

1. Burguesía e proletariado, as clases sociais características da industrialización. 

Logo de ler os textos anteriores e ver a película, cres que esta reflicte a idea xeral que 

expresan Sismondi e Marx? Razoa a resposta. 

 

Condicións de vida do proletariado 

Vivir, para el, é non morrer. Máis aló do anaco de pan que debe alimentar a el e á súa 

familia, máis aló da botella de viño que por un momento debe privarlle da conciencia 

das súas penas, o obreiro non pretende nada, non espera nada (...). 

Os fillos desta clase (...) pasan o día no lodo dos regatos. Dá pena velos, pálidos, 

entumecidos, murchos, cos seus ollos vermellos e lagañosos. Cando chegan aos vinte 

anos, ou son vigorosos ou están mortos. De feito, aos membros desta clase non lles 

sobreviven, por termo medio, máis que a cuarta parte dos seus fillos. 

Entre as enfermidades dos tecedores, que forman unha gran parte desa ínfima clase, as 

máis correntes son os catarros, e as tises pulmonares, os reumatismos crónicos, as 

neuralxias (...). Os nenos, xa sen falar dos escrofulosos que figuran entre eles coas 

formas máis horribles, son dezmados dende a súa primeira infancia por dúas 

enfermidades que a falta de coidados fan funestas: o catarro pulmonar durante os fríos 

do inverno e, sobre todo no verán e a comezos da primavera, a diarrea. 

A. GUEPIN. Nantes no século XIX. 1825. 

 

O traballo infantil 

Os nenos empréganse en toda clase de traballos. Eu vexo en Madrid a moitos nenos 

ocupados en traballos que non son propios da súa idade, e ata no meu oficio [canteiro], 

para o que se precisa de certa fortaleza, hai nenos que aínda non teñen 10 anos. Eu 

mesmo tiña esa idade cando comecei a traballar, non porque a meu pai lle gustara que 

eu traballara, senón porque había necesidade de proporcionar algún recurso máis á 

nosa casa (...). 

Noutros oficios, como por exemplo o de carpinteiro e cerralleiro, teño visto que se 

carga a nenos con cercos, ferramentas e outras cousas que son máis propias de seren 

levadas por unha cabalería. Hai tamén talleres onde teñen un carriño de man que levan 

entre dous nenos, aos que se lles estimula dicindo: "Fulano pode máis ca ti", co obxecto 

de que tiren con máis forza ata que morran rebentados, porque a esa idade non hai 

conciencia do que se fai. 

A lei que prohibe traballar a nenos menores de 12 anos nin se cumpriu nin se cumpre, 



nin creo que se cumprirá en moito tempo. Isto debería miralo o Concello co interese 

que merece para que aos nenos, polo menos, non se lles ocupe en certos traballos 

corporais. 

VILLEGAS. Informe oral á Comisión de Reformas Sociais. 1884. 

 

A xornada laboral 

Espéranos 13 horas de duro traballo, dun servizo malsán onde non nos refresca nin un 

chisco de aire cando nos asfixiamos e sufocamos, durante o que nunca vemos o sol por 

unha ventá, nunha espesa atmosfera de po e borra de algodón que respiramos 

constantemente, que destrúe a nosa saúde, o noso apetito e a nosa resistencia física. 

Relato dun obreiro de Pensilvana. 28-8-1833. 

 

No verán o traballo comeza ás 5 da mañá ata as 7 do serán, con media hora para o 

almorzo e tres cuartos de hora para a cea. Durante oito meses do ano só hai media 

hora para cear. 

Informe do Comité Especial da Cámara de Representantes da Comunidade de 

Massachussets. 12-3-1845. 

 

Os barrios obreiros 

Este barrio [de Esteiro, en Ferrol] é antigo e non están reformadas as súas antigas 

edificacións; as casas son vellas, húmidas, con pouca luz e sen ventilación; das ventás 

penduran colgallos de toda especie, ou ben paxelos lavados, que se enxugan ao aire 

tendidos dun bramante; sen retretes na súa maioría, e con pozos negros, que diso non 

teñen máis que o nome, ou sen eles, que tamén as hai, almacenando os seus moradores 

as sobras e defecacións en receptáculos que levan a todas horas aos hortos próximos 

que xeralmente labran, botando un cheiro capaz de producir vómitos ao transeúnte que 

teña a desgraza de pasar polo seu lado; barrio o máis populoso, como xa dixemos, e o 

máis pobre, como dicimos agora, e por mor diso o máis descoidado en cultura social, 

educación, instrución e moralidade. Barrio no que polo seu modo de ser, viven en 

noxenta mestura, e como en familia, os pais, os fillos, os porcos, as cabras (...); barrio 

que ten todas as súas rúas, a excepción dunha, sen empedrado, facéndose imposible o 

tránsito en tempo chuvioso por estar cheas de fochancas e pozas (...). 

Un barrio así ten que ser forzosamente antihixiénico, e polo tanto insalubre; ten que 

ser, pola súa triste condición, o que maior tributo paga á mortalidade, o do que as 

xentes medianamente acomodadas foxen como da peste. 

P. NIETO RODRÍGUEZ. Memoria acerca das condicións hixiénicas e estado 

sanitario de El Ferrol. 1895. 

 

2. Vida e traballo dos proletarios. Aínda que se refiren a sectores diferentes do 

tratado do filme, os anteriores documentos presentan diversos aspectos relacionados 

coas condicións de vida e traballo das familias proletarias. A través de exemplos 

concretos, responde a cuestións como as seguintes: 

 - Por que teñen que traballar na mina todos os membros da familia? 



 - Entre que idades traballan? 

 - Que tipo de traballos realizan as mulleres? ¿E os nenos? 

3. A familia proletaria e a familia burguesa. Completa o seguinte cadro 

comparativo sobre algúns aspectos das dúas realidades contrapostas. 

 A FAMILIA PROLETARIA A FAMILIA BURGUESA 

NÚMERO DE 

MEMBROS 

  

A COMIDA   

A CASA   

OS VESTIDOS   

AS DIVERSIÓNS   

OPINIÓNS MUTUAS 

(duns sobre os outros) 

  

 

A LOITA DOS PROLETARIOS 

A necesidade de conseguir algunha mellora nos salarios e condicións de vida e traballo 

enfrontou ao proletariado coa burguesía propietaria das minas e fábricas. Sen embargo, 

os homes e mulleres traballadores non seguiron unha única vía para loitar na 

consecución dos seus fins. O socialismo e o anarquismo presentáronse como dous 

camiños para lograr un obxectivo último similar, pero a través de tácticas diferentes 

que, en moitas ocasións, eran radicalmente opostas. 

Obxectivos da Asociación Internacional de Traballadores 

Considerando:  

Que emancipación da clase obreira debe ser obra da propia clase obreira; que a loita 

pola emancipación da clase obreira non é unha loita de privilexios e monopolios de 

clase, senón polo establecemento de dereitos e deberes iguais e pola abolición de todo 

dominio de clase; que o sometemento económico do traballador aos monopolizadores 

dos medios de traballo, é dicir, das fontes de vida, é a base da servidume en todas as 

súas formas, de toda miseria social, degradación intelectual e dependencia política 

(...); que todos os traballos dirixidos a esta fin fracasaron ata agora por falta de 

solidariedade entre os obreiros (...); que a emancipación do traballo non é un problema 

nacional ou local, senón un problema social que comprende todos os países nos que 

existe a sociedade moderna (...). 

Por todos estes motivos (...) foi fundada a Asociación Internacional de Traballadores. 

Declaran: (...) que esta Asociación Internacional, así como todas as sociedades e todos 



os individuos que se sumen a ela recoñecerán a verdade, a xustiza e a moral como base 

das súas relacións recíprocas e da súa conduta cara a todos os homes, sen distinción de 

cor, de crenzas ou de nacionalidade.  

Non máis deberes sen dereitos, non máis dereitos sen deberes. 

Preámbulo dos Estatutos da AIT. 1864. 

 

Anarquismo fronte a comunismo 

Marx é un comunista autoritario e centralista. Quere o que nós queremos: o triunfo da 

igualdade económica e social, pero no Estado e pola forza do Estado; pola ditadura 

dun goberno provisional, poderoso e, por dicilo así, despótico; isto é, pola negación da 

liberdade. O seu ideal económico é o Estado convertido no único propietario da terra e 

de todos os capitais (...). 

Nós queremos ese mesmo triunfo da igualdade económica e social pola abolición do 

Estado e de todo canto se chame dereito xurídico, que para nós é a negación 

permanente do dereito humano. Queremos a reconstitución da sociedade humana, non 

de arriba abaixo pola vía de calquera autoridade, senón de abaixo arriba pola libre 

federación das asociacións obreiras de toda clase emancipadas do xugo do Estado (...). 

Hai outra diferenza, esta vez moi persoal, entre el e nós. Inimigos de todo absolutismo 

(...), nós inclinámonos con respecto (...) ante o dereito de cada cal a seguir e propagar 

as súas ideas (...). Pero non é este o talante de Marx. É tan absoluto nas teorías, cando 

pode, como na práctica. A unha intelixencia verdadeiramente eminente, une dous 

detestables defectos: é vaidoso e celoso. 

Mihail BAKUNIN. Carta ao seu amigo Rubicone Nabruzzi. 23-7-1872. 

 

1. A necesidade de organizarse por parte do proletariado. 

- Que motivos concretos expón a película para iniciar a organización en defensa 

dos seus intereses? 

- Hai acordo entre os traballadores sobre a conveniencia de organizarse? ¿Por 

que? 

 - Que papel desempeñan as mulleres? 

2. O métodos da loita obreira. No filme reflíctense con claridade as dúas tácticas 

básicas do movemento obreiro: a socialista e a anarquista. 

- Que personaxes representan a cada unha destas dúas tendencias ideolóxicas e 

tácticas? 

- Cal das opcións -socialista, marxista- elixen os obreiros para a súa protesta? 

Describe algunhas escenas en que se manifeste. 

 - Identifica as principais consecuencias dunha folga na familia proletaria. 

- Comenta a escena na que se destrúe a fábrica como consecuencia dunha 

sabotaxe. 



3. A resposta da patronal 

- Que tácticas empregan os patróns para non aceptar as peticións dos obreiros? 

- Que razóns dan os patróns para non poder aceptar as esixencias dos seus 

traballadores? 

 

A LINGUAXE CINEMATOGRÁFICA 

- Valora a película desde o punto de vista dunha obra artística fixándote especialmente 

en aspectos como: a ambientación histórica, a interpretación, a música, a fotografía... 

 

- Opinión crítica persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, 

duración, claridade ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, secuencia 

ou escena que máis che gustara... 

 

DEBATE FINAL 

Como colofón da actividade, pódese organizar un debate na aula no que, distribuída a 

clase en dous grupos, un deles represente aos obreiros e o outro aos burgueses 

propietarios dos bens de produción. Cada un dos grupos debe argumentar e defender a 

posición e as reivindicacións destes colectivos en situación de enfrontamento por 

cuestión laboral e salarial. Aínda que se debe partir da situación presentada na película 

previamente analizada, cabe tamén a extrapolación a situacións actuais. 

 

LITERATURA E CINE 

En numerosas ocasións a obra literaria serve de base para a realización dunha obra 

cinematográfica, previamente adaptada polo guionista. Este é o caso de Germinal, na 

que esta relación queda ben recalcada coa voz en off coa que remata a película e que é 

tamén o derradeiro parágrafo da obra e Zola. 

Resulta bastante habitual que un espectador que non lera previamente a obra na que se 

inspira a película sinta curiosidade por coñecer ata que punto o guionista, director, 

actores e os equipos técnicos lograron transmitir a mensaxe so escritor, é dicir, canto hai 

na película do escritor e canto do cineasta.  

A seguinte selección de fragmentos da obra de Zola, correspondentes ao final da obra, 

pretende animar á lectura da obra completa para conseguir un dobre obxectivo: gozar 



coa boa literatura dun dos mellores representantes do naturalismo, e poder valorar 

mellor a obra cinematográfica. 

 

Os camiños desertos íanse poboando pouco a pouco. Xunto a Etienne pasaban 

continuamente mineiros de pálida faciana, silenciosos. Dicíase que a Compañía 

abusaba do seu triunfo. Logo de dous meses e medio de folga, vencidos pola fame, ao 

volver aos pozos, tiveran que aceptar a tarifa do entibado, aquela baixa disimulada do 

salario, execrable agora, manchada polo sangue dos compañeiros. Quitábanlles unha 

hora de traballo; facíanlles mentir, faltar ao seu xuramento de non someterse, e ese 

prexuízo imposto se lles atravesaba na gorxa como vesícula de fel. O traballo 

renovávase en todas partes: en Mirou, Magdalena, Crevecoeur, Victoria. Por todas 

partes, no neboeiro da mañá, ao longo dos camiños anegados nas tebras, o rabaño 

pateaba, ringleiras de homes corrían, coa cabeza baixa, como reses que son 

conducidos ao matadoiro. Tiritaban baixo os seus vestidos de fina tea, cruzaban os 

brazos, meneaban os riles, inchaban as costas, que o emparedado posto entre a camisa 

e a chaqueta, facía chepa. E, aquel retorno en masa, naquelas sombras mudas, todas 

negras, sentían os dentes apertados de cólera, o corazón inchado de odio, a única 

resignación á necesidade do estómago. 

Etienne, canto máis se achegada ao pozo, vía aumentar o seu número. Case que todos 

camiñaban illados; os que viñan en grupos, seguían en ringleira, fatigados xa, cansos 

de si mesmos e dos demais. Vin un, moi vello, ao que brillaban os ollos, semellantes a 

carbóns baixo a fronte lívida. Outro, mozo, respiraba con alento contido de tempestade. 

Moitos levaban os zocos nas mans, e case non se oía, no chan, o ruído brando das súas 

medias grosas de la. Era unha corrente sen fin, inundación, marcha forzada de exército 

vencido, que vai sempre coa cabeza baixa, xordamente furioso da necesidade de ter que 

volver outra vez á loita e vingarse. (...) 

A baixada comezaba, os obreiros subían da barraca. O rodar das vagonetas conmovía 

as lousas de ferro; as bobinas xiraban, desenvolvían os cables no medio do estrépito 

dos voceiros, do repicar dos timbres, dos sinais. Etienne volvía a encontrar o monstro 

que tragaba a súa ración de carne humana, as gaiolas subindo e baixando, tragando 

cargamentos de homes, sen parar, coa facilidade da tragadeira dun xigante voraz. (...) 

Os mineiros descalzos, coa lámpada na man, mirábano con ollos inquedos, logo 

baixaban a cabeza, retrocedían con aire de vergonza. Eles, sen dúbida, coñecíano e xa 

non lle gardaban rancor; parecían, polo contrario, temelo, poñerse encarnados por 

pensar que puidese botarlles en cara ser covardes. Esta actitude inchoulle o corazón. 

Esquecía que aqueles miserables desexaran lapidalo; volvía a soñar con transformalos 

en heroes, dirixir ao pobo, aquela forza da natureza que se devoraba a si mesma. 

Entraron uns homes na gaiola, que desapareceron, e cando chegaron máis veu, ao fin, 

a un dos lugartenentes da folga, un valente que xurara morrer. 

-Ti, tamén! -dixo Etienne, traspasado de dor. 



O outro palideceu, tremeron os labios, e, a modo de desculpa, dixo: 

-Que queres? Teño muller. 

No novo continxente que subiu á barraca recoñeceu a todos. 

-Ti, tamén! Ti, tamén! Ti, tamén! 

E todos se estremecían, tatexaban con voz afogada. 

-Teño nai... Teño fillos... Fai falla pan. 

A gaiola non desaparecía E eles agardaban, tristes, con tal dor da súa derrota, que as 

súas miradas evitaban encontrarse, fixas obstinadamente no pozo. (...) 

Seguiu o silencio cando o camarada lles tendeu a man para despedirse; todos lla 

estreitaron con forza, todos puxeron naquel mudo apertón a ira de ter cedido, a 

esperanza febril do desquite. A gaiola estaba alí, e eles entraron, afundíronse, tragados 

polo abismo. (...) 

-Non vén a Maheude [a muller de Toussaint Maheu] esta mañá? (...) 

-A Maheude. Aí está. 

En efecto, a Maheude chegada á barraca, coa súa lámpada, vestida de chaqueta e 

pantalón, a cabeza cuberta coa cofia. A Compañía, compadecida da sorte daquela 

desventurada tan cruelmente ferida pola desgraza, consentira, por excepción caritativa, 

en deixar que volvese a baixar aos corenta anos de idade e, como parecía difícil poñela 

outra vez a empurrar vagonetas, empregárona en manexar un pequeno ventilador que 

había pouco que se instalara na galería norte, naquelas rexións do inferno, baixo o 

Tartaret, onde non había ventilación. Durante dez horas, cos riles rotos, daba voltas á 

roda, ao fondo daquel intestino ardente, abrasada a carne por corenta graos de calor. 

Gañaba un franco con cincuenta céntimos. 

Etienne, ao vela, lamentable nos seus vestidos de home, coa gorxa e o ventre como 

inchados aínda da humidade dos pozos, tatexou de pasmo, non atopaba frases para 

explicar que se marchaba e desexaba despedirse dela. 

A Maheude mirábao sen escoitalo. Dixo, ao fin, tratándoo de ti: 

-Estránate verme... É verdade que ameazaba con matar ao primeiro dos meus que 

volvese a baixar. E agora baixo eu, de debería matarme ¿non é certo? ¡Bah! Xa o tería 

feito, se non estivesen na casa o avó e os nenos. 

E continuou en voz baixa e cansada. Non se desculpaba, contaba as cousas tan como 

eran, que estivera a punto de morrer de fame, que se decidira para que non os botaran 

do poboado. (...) 

-Traballa Jeanlin? 



-Si. Eses señores déronlle un traballo arriba. Gaña un franco... Non me queixo. Eses 

señores portáronse moi ben, como eles mesmos mo explicaron. O franco do chico e o 

outro e medio que gaño eu, son dous e medio. Se non fósemos seis, teríamos para 

comer. Estelle traga agora, e o peor é que haberá que agardar catro ou cinco anos 

antes de que Lenore e Henrique estean en idade de baixar ao pozo. 

Etienne non puido reprimir un xesto doloroso. 

As pálidas meixelas da Maheude puxéronse encarnadas, e os seus ollos ilumináronse. 

Pero deixou caer os ombros, como baixo o peso do destino. 

-Que queres? Eles van detrás dos outros... Tócalles. (...) 

Hoxe recomezaba o traballo bruto, mortal, mal pagado. Baixo terra, aló abaixo, a 

setecentos metros, escoitábanse os golpes xordos, regulares, continuos; eran os 

camaradas aos que acababan de ver baixar, os camaradas negros, que picaban, na súa 

ira silenciosa. Sen dúbida estaban vencidos, perderan diñeiros e mortos; pero París 

non esquecería os tiros do Voreux, o sangue do Imperio tamén sairía daquela ferida 

incurable; e, se a crise industrial tocaba á súa fin, se as fábricas, unha por unha, volvía 

a abrir, non por iso se levantara o estado de guerra, sen que a paz fose posible no 

sucesivo. O mineiros probaran a súa forza, sacudiu o berro de xustiza dos obreiros de 

toda Francia. Pero a súa derrota non tranquilizaba a ninguén. Os burgueses de 

Montsou, invadidos na súa vitoria do xordo malestar dos días seguintes á folga, 

miraban detrás de si se a súa fin non estaba alí, pese a todo, inevitable, ao fondo 

daquel gran silencio. Comprendían que a revolución renacería sen cesar, pode que 

mañá, coa folga xeral, cos traballadores organizados con caixas de socorro para poder 

resistir durante meses. (...) 

Etienne pensaba, naquel momento, que tal vez a violencia non servía para acelerar as 

cousas. cables cortados, raís arrincados, lámpadas rotas... ¡traballo inútil! Adiviñaba 

vagamente que, algún día, a legalidade (...) permitiría alistarse tranquilamente nun 

partido, coñecerse, reunirse en sindicatos cando as leis o permitisen; despois, na mañá 

en que se sentisen unidos millóns de traballadores fronte a uns poucos milleiros de 

ociosos, tomarían o poder, serían os donos. Ah! Que espertar de verdade e de xustiza! 

(...) 

Etinne deixou o camiño de Vandame e saíu a estrada. Á dereita vía Montsou (...). Agora 

o sol brillaba na súa gloria, quecía a terra que fecundaba. Da forza nutritiva agromaba 

a vida, as xemas abríanse en follas verdes, os campos estremecíanse con nacemento das 

herbas. (...) Un desbordamento de zume corría coas voces bisbeantes, o ruído dos 

xermes espallábase nun gran bico. Baixo os inflamados raios do astro, naquela mañá 

de xuventude, a campiña estaba preñada daquel rumor. Medraban homes, un exército 

negro, vingador, que xerminaba lentamente nos sucos, crecendo para as colleitas do 

século futuro, cunha xerminación que pronto ía facer estoupar a terra. 

Emile ZOLA. Germinal. 1885 



 

Ademais de Germinal, outras obras de Zola foron levadas ao cine e mesmo dalgunha 

fixéronse varias versións: Nana (1926, Jean Renoir. 1955, Christian-Jaque); Therese 

Raquin (1953, Marcel Carné); Desexos humanos (1954, Fritz Lang); Gervaise (1955, 

René Clement); O engano (1966, Roger Vadim); A petición (1976, Pilar Miró) e 

Germinal (1963, Yves Allegret. 1993, Claude Berri). 

 

OUTRAS PELÍCULAS 

Os temas relacionados coa loita dos obreiros para conseguir melloras, o impacto da 

introdución das máquinas nos procesos produtivos, a vinculación do movemento obreiro 

cos aspectos políticos teñen sido tratados no cine con relativa frecuencia, aínda que con 

desigual resultado. Na seguinte selección de títulos figuran algúns dos máis coñecidos e 

que ofrecen amplas posibilidades e valores para ser traballados na aula; uns son títulos 

clásicos -Tempos modernos- e outros da filmografía máis recente -Os luns ao sol-, así 

como tamén é variado o aspecto concreto no que se centran -mundo agrario, mineiro-, 

pero todos eles contan con calidade artística recoñecida. 

 

* Tiempos modernos. 1936. Obra total de Charles Chaplin -director, 

guionista, actor, música- que mostra a capacidade das máquinas para 

tragarse aos obreiros, de convertelos en autómatas, pero coas que non 

melloran as súas condicións de vida, polo que deben organizarse e 

tentar de buscalas mediante a acción solidaria. A posibilidade de 

lograr un mundo mellor, norma dos filmes de Chaplin, tamén está 

presente neste, cun canto final á esperanza. 

 

* Novecento. 1976. Dirixida por Bernardo Bertolucci. Historia de dous 

homes que nacen o mesmo día de 1901, un burgués que aceptará as 

imposicións dos fascistas para manter a súa posición e negocios, e un 

traballador que liderará unha batalla incondicional contra as inxustizas 

sociais e política da Italia fascista. 

 

*El árbol de los zuecos. 1978. Dirixida por Ermanno Olmi. Retrato 

da vida dunha comunidade campesiña do norte de Italia a finais do 

século XIX a modo de fresco histórico sobre o enfrontamento destes 

traballadores cos donos das terras na zona de Lombardía. Está 

protagonizada polos propios campesiños da zona. 



* Pídele cuentas al Rey. 1999. Dirixida por José Antonio Quirós. 

Historia dun mineiro que queda en paro tras o peche da mina na que 

traballaba; ao non aceptar as condicións que lle ofrece a empresa, 

emprende unha marcha de protesta coa súa muller e fillo ata Madrid  

para pedir contas ao Rei da súa situación. 

 

 

* Los lunes al sol. 2002. Dirixida por Fernando León de Aranoa. As 

vivencias persoais e colectivas dun grupo de traballadores corentóns 

desempregados reflicten de modo realista, pero tamén con humor, unha 

situación frecuente nas sociedades actuais industrializadas, neste caso 

centrada no peche de estaleiros no contexto da reconversión industrial 

en España das últimas décadas do século XX. 
 

 

 

Na valoración no traballo terase en conta: a calidade e a exposición dos contidos (1 

punto), a presentación da información (0,5 puntos) e as referencias bibliográficas (0,5 

puntos). Para comprobar a eficacia e utilidade da elaboración do traballo, no exame 

terás que responder a unhas breves cuestións formuladas especificamente sobre algún 

dos aspectos que figuran nel. 

Lembra que o prazo de entrega do traballo son as 24 horas do día anterior ao exame se 

o envías por e-mail ou no momento do exame se o realizas en papel. 

 


