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Introducció: 
 
L'anàlisi fílmic i històric de Calle Mayor ha estat 
tocat sempre des de la historia social en 
general. Crec que aquesta pel·lícula també es 
pot analitzar des del punt de vista de la Història 
de les Dones. A continuació explicaré en què 
em baso per fer aquesta afirmació. 
 
Si bé tant homes com dones van patir la 
situació que la dictadura franquista va 
instaurar, la dona la va patir de forma més 
extrema, ja que va perdre quasi tots els drets 
com ésser humà. Tractada com un objecte, 
tenia com a finalitat fer perdurar els valors del 
feixisme en la versió falangista, és a dir, el 
nacionalcatolicisme. Aquesta socialització, 
només es podia fer dins la vida familiar. És per 
això, que la societat dels anys quaranta va 
restaurar antics valors i es va articular la família 
a l'entorn del matrimoni i la seva funció 
procreadora. 
 
En el cas de les dones, la ideologia feixista va 
operar amb eficàcia allí on va connectar amb 
valors i creences molt arrelades en la psicologia 
femenina, com l'abnegació, l'entrega, els 
sentiments religiosos i la maternitat. Una 
vegada dissenyat el perfil dels valors que calia 
potenciar, es va posar en marxa una política 
educativa, sobretot la religiosa, i una política 
repressiva. S'aconsegueix així, que les dones 
acabin, fins i tot, consensuant aquesta política i 
creient que tots aquests valors eren connaturals 
a la dona, com d'altres ho eren a l'home (la 
intel·ligència, la força...) 
 

 
 
 
En definitiva, la dona havia d'ésser el filtre 
adeqüat -la portadora d'aquests valors- per 
aconseguir la submissió de la resta de la família 
al sistema. 
 
La idea que la dona no fa Història és una altra 
qüestió a considerar de l'època que ens ocupa. 
García Valdecasas, en el discurs del IV Consell 
Nacional de la Secció Femenina, va repetir la 
idea que la dona ni és història, ni participa de 
cap manera en la història. La dona tenia com a 
única finalitat (missió, deien ells) "fer als homes 
que fan la història."1 És curiosa aquesta 
afirmació, tenint en compte la importància que 
donaven a la dona per la pervivència del 
sistema. Aquest fet ja era Història en si mateix. 
 
La dona de la dècada dels cinquanta és el 
resultat de la política feta a partir de 1936 per 
la Dictadura franquista. No serà fins ben 
entrada la dècada dels seixanta que començarà 
a trencar motlles i a demanar els seus drets 
com a persona. Cal tenir en compte que, encara 
ara, patim alguns d'aquests aspectes. El film de 
Bardem reflecteix clarament el resultat de la 
política portada a terme vers les dones i les 
seves conseqüències, a través de la vida dels 
seus personatges. 
 
 

                                            
1 Citat a Mª Teresa Gallego Méndez. Mujer, 
falange y franquismo. Taurus, Madrid, 1983, p. 
143. 
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A partir del context històric que afecta només a 
la dona, faig l'anàlisi del film, intentant destacar 
tot allò que pot tenir un valor documental per a 
la Història, tenint en compte que la societat es 
compon d'homes i dones i poques coses afecten 
exclussivament a un o altre gènere.  
 
Per a l'anàlisi del film, he seguit el mètode 
d'anàlisi del professor José Mª Caparrós Lera, 
publicat en la revista Historia, Antropologia y 
Fuentes Orales, núm. 18, 1997. 
 
Premis: 
 

 1956 
o Premi de la Crítica Internacional al 

Festival de Venècia. 
o Menció d'honor a Betsy Blair al Festival 

de Venècia. 
o Quart premi del Sindicato Nacional del 

Espectáculo. 
o Premi del Círculo de Escritores 

Cinematográficos a Betsy Blair. 
o Millor Film de l'Any, revista Cinema 

Nuovo de Milà. 
o Premi Sant Jordi, Barcelona. 

 1957 
o Premi revista Triunfo, Madrid. 
o Premi revista Fotogramas, Barcelona. 
o Premi Cantaclaro, Veneçuela. 

 1958 
o Premi Pluma de Oro, Austria. 

 
Dona i Franquisme: context històric i 
cinematogràfic 
 
La instauració de la dictadura militar havia 
iniciat un període de silenci i repressió per a les 
dones i un retorn al sistema patriarcal més 
conservador, fins ben entrada la dècada dels 
seixanta. D'aquesta manera, havien perdut els 
drets igualitaris aconseguits durant la Segona 
República. I no només perden drets polítics, 
culturals, laborals, familiars i legals, sinó que 
també va significar la imposició d'una 
consciència femenina basada en la maternitat, 
la submissió i la represa dels rols típics d'ordre 
domèstic. S'exaltava la dona "esposa i mare" 
com a pilar bàsic per salvaguardar els valors de 
la família i se l'apartava de l'educació escolar, 
del món laboral i de qualsevol centre de poder i 
decisió de l'Estat. 
 
Per aconseguir-ho, s'elaboren lleis que marquen 
les línies a seguir. La Secció Femenina 
s'encarrega d'executar aquesta política 
feminitzadora, amb l'ajut de l'Esglèsia. La 
primera s'ocupa de la formació de totes les 
dones i, la segona, a través del missatge 
espiritual, vol aconseguir la recristianització de 
les famílies.  
 
Aquesta legislació canviarà una mica a principis 
dels anys seixanta, perquè a l'Estat l'interessa 
incrementar la població laboral femenina, ja 
que s'inicia una època de cert desenvolupament 
industrial i es necessita mà d'obra barata. La 
nova legislació serà més permissible, però 
sempre dins d'un marc repressiu, controlador i 
de subordinació de les dones. 
 

Després de la II Guerra Mundial, a Europa es 
dóna un procés de modernització social i 
política que incideix en l'estructura de la 
societat. A Espanya, això no es dóna. El 1946, 
es crea la llei d'ajut familiar, que penalitzava el 
treball de la dona casada amb la pèrdua del 
plus familiar, perquè es considerava que 
aquesta havia de dedicar-se plenament a les 
tasques domèstiques i a cuidar els fills.  
 
El matrimoni era l'única sortida per a la majoria 
de dones. Les relacions familiars s'articulaven 
en funció d'una dependència total de l'esposa 
vers al marit. Calia doncs preparar-les per 
aquesta finalitat.  
 
La política educativa va establir una estricta 
separació entre els dos sexes prohibint la 
coeducació, així com una formació diferent per 
a nenes i nens. Els agents socialitzadors de les 
dones van ser les ordes religioses femenines i la 
Secció Femenina. El seu discurs estava dirigit a 
exaltar el paper de les dones com a esposes i 
mares i a garantir l'aplicació de la política 
natalista del règim: "Para la mujer la tierra es 
la familia ; por eso, la Falange, además de 
darles a las afiliadas la mística que las eleva, 
queremos apegarlas con nuestras enseñanzas 
de una manera más directa a la labor diaria, al 
hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta, y darle al 
mismo tiempo una formación cultural suficiente 
para que sepa entender al hombre y 
acompañarlo en todos los problemas de la 
vida."2 Mitjançant una Ordre-circular del 5 de 
maig de 1938, sobre l'educació de les nenes, el 
Ministerio de Educación indicava : "En las 
escuelas de niñas brillará la femeneidad más 
rotunda, procurando las maestras, con labores 
y enseñanzas apropiadas al hogar, dar caràcter 
a sus escuelas..."3.  
 
L'element religiós és el suport bàsic de la 
ideologia franquista. El catolicisme és reconegut 
com la religió oficial de la dictadura. Els valors 
socials específics de les dones havien d'estar 
d'acord amb els de l'Església i ja sabem el 
paper d'aquesta per reforçar la subordinació de 
la dona fins a límits extrems. Fins ben entrada 
la dècada dels seixanta, van ser nombroses les 
cerimònies religioses que les dones 
organitzaven i en les que hi participaven: Via 
Crucis, exercicis espirituals, mes de Maria, 
processons, novenes, monuments, 
entronitzacions, festes patronals, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Citat a Pilar Folguera Crespo. "El franquismo. 
El retorno a la esfera privada (1939-1975)�, en 
Elisa Garrido (ed.) Historia de las Mujeres en 
España, Síntesis, Madrid, 1997, p. 535. 
3 Mª Teresa Gallego Méndez. Op. Cit, p. 155. 



Un altre problema al que va haver d'enfrontar-
se el franquisme va ser la baixa densitat 
demogràfica. Així, calia fomentar el creixement 
de la natalitat. Aquest era un altre motiu per 
estimular el matrimoni, donat que segons el 
marc religiós, el sexe només podia practicar-se 
dins aquest estat i amb l'única finalitat de 
procrear. Per això, la solteria de les dones no 
estava ben vista. Mª Teresa Gallego Méndez 
reprodueix en la seva obra algunes frases que 
formaven part de textos publicats en mitjans 
d'àmplia difusió per influir en la consciència de 
les dones. Així, el religiós V. Jiménez, 
recomanava a les joves pregar eficaçment per 
arribar al matrimoni : "Las súplicas que suben 
raudas y poderosas, y mueven más vivamente 
las entrañas paternales de Dios, son las que 
proceden de la mortificación y de la santa 
misa.4".  
 
Però si les pregaries no fan efecte, resta "una 
espléndida realidad: la soltera constituida en 
ángel de la sociedad (...) La soltera por virtud, 
cumple su misión femenina en las obras de 
apostolado, de beneficiencia, sociales, 
patrióticas y religiosas (...) Multitud de las 
llamadas solteronas han prestado servicios 
valiosísimos (...) La soltera por egoísmo, 
porque, teniendo medios de vida, es más 
cómoda la soltería, es una desequilibrada, 
exaltada, extravagante, y no requiere ninguna 
atención". 
 
A principis dels anys cinquanta, comença a 
produir-se un canvi. Joaquín Ruiz Jiménez, va 
ser nomenat ministre d'Educació el 1951. Amb 
ell, s'evidencia una certa voluntat d'apertura i 
abandonament de la via autárquica dels 
anteriors governants. La seva activitat va 
centrar-se fonamentalment, en la creació de la 
llei de 26 de febrer de 1953 sobre ordenació de 
l'ensenyament mitjà que ampliava la de 1938. 
Posteriorment, amb les movilitzacions que van 
tenir lloc a la universitat, el 1956, dimiteix. 
Però, a partir d'aquest moment, s'inicia certa 
liberalització ideològica paral·lela a l'apertura 
económica i es fan polítiques educatives una 
mica més obertes.  
 
És en aquest període quan veuen la llum moltes 
obres creades per dones : Carmen Laforet, Ana 
María Matute, Carmen Martín Gaite, Rosa 
Chacel, Mercè Rodoreda... Entre d'altres. 
Aquestes obres tenen tenen trets comuns que 
les situa dins una mateixa generació 
d'escriptores. Mig autobiogràfiques, els seus 
personatges reaccionen contra la injustícia que 
les envolta, desafiant les normes 
tradicionalment acceptades.  
 
Al mateix temps, la presència de la dona en el 
món laboral, va creixent a partir de la dècada 
dels cinquanta, sobretot, en el sector secundari, 
encara que amb una qüalificació professional de 
baix nivell i amb sous menors que els dels 
homes. De totes maneres, l'increment més alt 
de participació femenina, va donar-se en el 
sector serveis, que ha seguit creixent fins 
l'actualitat.  

                                            
4 Ibidem. pp. 140-141. 

En tots els aspectes tractats, malgrat que el 
camí fet des dels anys cinquanta fins ara ha 
estat molt gran, encara resta molt per 
aconseguir. No en va han estat quaranta anys 
de dictadura, portant a terme, fins al màxim 
possible, una política socialitzadora, d'acord 
amb els criteris feixistes del franquisme. 
 
Context cinematogràfic: 
 
En els anys cinquanta, la producció 
cinematográfica espanyola fa un canvi. Per 
què? Entre els anys 1951 i 1956, es va produint 
un canvi important en l'orientació de la cultura 
española. A Espanya, es publiquen algunes 
obres de filòsofs, en les que s'observa un 
procés intel·lectual i polític més obert, malgrat 
les dificultats internes. Es creen obres on 
destaca la preocupació pels problemes socials 
del país, d'aquí sorgirà el "realisme social" que 
s'imposarà molt més en la segona meitat de la 
dècada dels cinquanta5. La crisi universitària del 
1956 va ser el primer xoc obert d'alguns 
sectors de la burgesia i dels intel·lectuals contra 
el règim. A partir d'aquest moment, comença a 
configurar-se una actitud d'oposició intel·lectual 
i política a la dictadura. A aquest grup 
d'intel·lectuals se'ls ha denominat "generació 
del 56". Entre ells, es troba Juan Antonio 
Bardem. 
 
Dins del marc anterior, amb la pel·lícula Surcos 
(1951) de José A. Nieves Conde, s'inicia un 
cinema que descriu la vida qüotidiana del país. 
Surcos tracta el tema de la inmigració rural a la 
gran ciutat amb tot el desarrelament que això 
significa. José A. Bardem i Luis G. Berlanga són 
els altres autors que inicien un cinema diferent. 
Conjuntament, dirigeixen la pel·lícula Esa 
pareja feliz (1951) que tracta el món obrer, i 
elaboren el guió de ¡Bienvenido, Mister 
Marshall! (1952). Després, els seus camins se 
separen, encara que tots dos segueixen fent un 
cinema social, al menys durant els anys 
cinquanta. 
 
La dècada 1950-1960 significa la recuperació de 
la indústria cinematogràfica. La creació del 
Ministerio de Información y Turismo (1951) 
genera una constant revisió de la legislació 
anterior que permeten una liberalització dels 
mercats. Són els anys en els que el cinema 
produït a Espanya, assumeix més èxits de 
taquilla. Les Converses de Salamanca són 
també un altre puntal per al desenvolupament 
de la indústria. El que queda clar a Salamanca 
és que el cinema és primordialment un 
fenòmen cultural i artístic, abans que industrial 
i econòmic. Un dels efectes immediats 
d'aquesta trobada va ser la popularització dels 
cine-clubs, que són regulats legalment a partir 
de 19576.  
 

                                            
5 Elías Díaz. Pensamiento español en la era de 
Franco (1939-1975). Tecnos, Madrid, 1983, pp. 
80-86. 
6 Carles Barrachina. "El cine como instrumento 
de socialización en las políticas 
cinematográficas del franquismo", a Film-
Historia, Vol. V, núm. 2-3, 1995, pp. 147-159. 



Bardem va ser un dels promotors de les I 
Conversaciones Nacionales de Cinematografía 
de Salamanca, que van desenvolupar-se del 14 
al 19 de maig de 1955. Van ser considerades 
"la gosadia d'uns joves" per part del Secretari 
General de la Direcció de Cinematografia7. Allí 
es va exposar la situació del cinema espanyol i 
van concebre's les actituds posteriors. Es feien 
unes reflexions sobre la censura, els 
reglaments, la contractació... Tot allò que 
dificultava fer un cinema de qualitat. 
 
No va ser l'única vegada que Bardem va fer 
unes reflexions per millorar la situació de la 
indústria cinematogràfica del país. El 3 d'abril 
de 1976, en plena transició democràtica, el 
cineasta va ser detingut a Madrid, amb 
l'acusació de no haver pagat una multa 
governativa. Durant la seva estada a la presó 
de Carabanchel es va dedicar a reflexionar 
sobre la situació i la pràctica cinematogràfica 
del cinema a Espanya. Aquest treball, 
conjuntament amb els de Ramon Tamames i 
Eugenio Triana, que també van ser 
empresonats pel mateix motiu, van ser 
publicats poc temps després8. En el text podem 
observar que molts dels problemes que ja 
s'havien exposat el 1955, encara seguien 
vigents el 1976. 
 
Sinopsi argumental: 
 
Els esdeveniments tenen lloc en una petita 
ciutat de províncies espanyola. La calle Mayor 
és el passeig més important de la localitat, la 
principal artèria on les vides de tots els 
ciutadans conflueixen, tot passejant amunt i 
avall. Pràcticament és l'única distracció, encara 
que cal afegir per a les dones i les famílies, 
l'església i l'estació. Per als homes solters i 
alguns casats, el bar Miami, el billar, les dones 
de la senyora Pepita i el barri antic, són els 
altres divertiments. Com que tothom es coneix, 
qualsevol fet inhabitual provoca l'atenció i els 
comentaris de la gent. 
 
La trama es desenvolupa al voltant de Juan i 
d'Isabel. El primer, ha arribat de Madrid 
recentment i aspira a ocupar aviat un càrrec 
important en l'entitat bancària on treballa i 
casar-se amb alguna jove adinerada. Però, 
mentrestant, mata l'aburriment amb un grup 
d'amics. La segona és una dona de trenta-cinc 
anys, considerada una "solterona", que ha 
perdut l'esperança de trobar un home que 
vulgui casar-se amb ella, finalitat primordial per 
a qualsevol dona dels anys cinquanta.  
 
El grup d'amics concep la idea de fer una broma 
a Isabel. Cal fingir que un home s'interessa per 
ella amb la finalitat de contraure matrimoni. 
L'únic que pot representar aquest paper és 
Juan, perquè no està casat, ni té novia i, a més 
a més, és foraster. 

                                            
7 F. Vizcaíno Casas. Citat a José M. Caparrós 
Lera, op. cit. p. 38. 
8 Juan Antonio Bardem. "Una reflexión sobre la 
causa cinematográfica", en Daniel Lacalle 
(Dtor.) Arte, política y sociedad. Editorial 
Ayuso, Madrid, 1976. 

Quan la gamberrada arriba al seu punt àlgid, 
Juan no s'atreveix a explicar la veritat a Isabel, 
perquè ara que la coneix bé, sap el mal que li 
farà. En aquests moments, intervé Federico, 
l'amic intel·lectual de Juan, que és qui haurà de 
dir la veritat a Isabel. 
 
Isabel, quan sap que tot és un engany, només 
té dues sortides. D'una banda, seguir a la 
ciutat, ésser la riota de tothom i acceptar el seu 
destí de �solterona�. De l'altra, marxar a Madrid 
i començar una nova vida. 
 
Direcció i producció: 
 
Juan A. Bardem és el director i guionista de 
Calle Mayor. Actualment, està considerat com 
un clàssic del cinema espanyol. Nascut a Madrid 
l'any 1922, forma part d'una saga familiar 
d'actors. Fill de Rafael Bardem i de Matilde 
Muñoz Sampedro, va estudiar la carrera 
d'enginyer agrònom, títol que va aconseguir 
l'any 1947. A continuació, va intentar 
aconseguir llicenciar-se en direcció a l'Instituto 
de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas9. No ho va aconseguir, ja que 
no va aprovar la pràctica de fi de carrera10. 
Coses de la vida! Així mateix, fa de crític de 
cinema, col·labora en algunes revistes i 
presideix la productora Uninci.  
 
Després de les col·laboracions amb Berlanga, 
Bardem enfila la seva carrera en solitari. Amb 
Muerte de un ciclista (1955), el realitzador 
aconsegueix la fama a l'estranger. El film és un 
retrat d'un sector de la societat espanyola, 
concretament de la classe alta i del món 
universitari. Seguidament, dirigeix el film Calle 
Mayor (1956), on s'endivina ja el sorgiment 
d'una classe mitjana espanyola11, que cada 
vegada més, prendrà importància per posar en 
marxa l'activitat econòmica del país, encara que 
el tema principal no és aquest. A les dues 
pel·lícules apareix un personatge que és la "veu 
de la consciència". És la figura de l'intel·lectual 
que vol acabar amb la mentida (la dictadura 
franquista) i defensa la veritat (dir-la significa 
enfrontar-se a la realitat i acabar amb tot allò 
fals, perquè és una imposició, no el que el poble 
vol).  

                                            
9 Una Ordre ministerial del 26 de febrer de 
1947, creava l'Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas, que després 
denominarien Escuela Oficial de Cinematografía 
(E.O.C). Luis G. Berlanga i Juan A. Bardem van 
ser alumnes de la primera promoció. Citat a 
Caparrós Lera, José M. El cine español bajo el 
régimen de Franco (1936-1975). Universitat de 
Barcelona, 1983. 
10 Augusto M. Torres. Diccionario del cine 
español. Espasa Calpe, Madrid, 1994, p. 102. 
11 Això ho podem observar en el personatge de 
Juan, professional de la banca amb futur (en un 
moment donat del film es diu que el banc està 
obrint moltes oficines ocupant locals de petits 
botiguers), i amb els seus amics de la petita 
ciutat, tots ells amb professions més o menys 
lliberals. A partir dels seixanta, amb la millora 
econòmica del país, aquesta classe emergirà 
clarament. 



A la primera pel·lícula, aquest personatge és 
Rafa (Carlos Casaravilla) i a la segona, és 
Federico (Yves Massard).  
 
El rodatge de la pel·lícula va començar el mes 
de novembre del 1955, però mentre estaven 
rodant a Palència, es produeix el primer estat 
d'excepció de la dictadura de Franco, per causa 
dels fets universitaris del febrer de 1956. 
Bardem, comunista, encara que en aquells 
moments no era públic, és empresonat perquè 
era vist com un membre del moviment 
antifranquista format per estudiants i 
intel·lectuals. Tot l'equip, encapçalat per Betsy 
Blair, inicia una campanya, sobretot a l'exterior, 
on Bardem ja tenia un renom, per tal 
d'aconseguir el seu alliberament. La sort va ser 
que la pel·lícula era una co-producció. Com el 
propi Bardem explica: "Para nosotros era 
fundamental que en aquella época las películas 
fuesen coproducidas. Tenías una defensa frente 
a la censura y muchas otras cosas12". 
Finalment, va ser alliberat i es va poder 
continuar rodant el film, a partir de l'abril 
d'aquell any. 
 
Per poder presentar la pel·lícula al Festival de 
Venècia, va caldre passar la cinta de 
contraband. Cesáreo González la va passar en 
llaunes retolades com si fos un film de Lola 
Flores13. Quan a Espanya van veure que el film 
passava oficialment per francès, van queixar-se 
i la van reclamar per presentar-la en 
representació espanyola. Malgrat aconseguir el 
premi, la premsa del país no va dir gaire cosa 
perquè estava prohibit parlar de Bardem a la 
premsa. 
 
La pel·lícula va ser estrenada a Nova York. El 
diari Pueblo li dedica un espai14. Segons el seu 
corresponsal, feia dos anys que no s'estrenava 
en aquella localitat cap film espanyol. Allí es 
titula The Lovemaker (El galanteador) i arriba 
en versió francesa amb subtítols en anglès. El 
comentarista s'indignà pel tracte rebut per la 
crítica novaiorquesa, però al mateix temps ell 
també aprofita per deixar clar que no han 
captat cap missatge social i critica el guió. 
 
Després de Calle Mayor, va fer algun títol 
important, però a partir dels anys seixanta 
inicia una tanda de cinema comercial i 
d'encàrrec que el fan perdre credibilitat. Amb 
l'arribada de la democràcia va fer dues obres 
significatives, El puente i Siete días de enero, 
així com les sèries televisives Lorca, muerte de 
un poeta y Los jóvenes años de Picasso. 
 
El 26 de gener de 1987, Bardem va rebre un 
homenatge amb motiu dels 30 anys d'haver 
estat estrenada Calle Mayor, organitzat per 
l'Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, que en aquells moments era 
dirigit per Fernando Méndez-Leite. A la cita van 
acudir Betsy Blair, Dora Doll, Ives Massard i 

                                            
12 J.E. Julio de Abajo. Mis charlas con Juan 
Antonio Bardem. Quirón, Valladolid, 1996,  p. 
47. 
13 Àngel Comas. La Vanguardia, 4-3-1996. 
14 M. Blanco Toribio. Pueblo, 18-3-1958. 

part de l'equip tècnic, així com altres 
personatges del món cinematogràfic espanyol. 
 
El mateix any en què s'estrenava la pel·lícula, 
s'inauguraven els estudis de Televisió 
Espanyola. Possiblement, ningú hagués dit en 
aquells moments la importància que tindria 
aquest mitjà en donar a conèixer aquest film a 
les noves generacions, ja que s'ha emés en 
diverses ocasions, la més recent, durant el mes 
d'abril de 1996. 
 
Cesáreo González i Manuel J. Goyanes són els 
productors d'aquesta pel·lícula. Cesáreo 
González, fill d'una modesta família gallega, per 
guanyar diners, emigra a La Habana i 
posteriorment a Mèxic. El 1931, torna a 
Espanya i munta dos negocis. És a partir de 
1940, que sorgeix en ell l'interès pel cinema i 
funda l'empresa Suevia Films, produint en pocs 
anys, més d'un centenar de pel·lícules. Durant 
els anys cinquanta i seixanta, és un dels 
productors espanyols més importants, amb 
actors contractats en exclussiva i produint 
alguns films molt importants, com és Calle 
Mayor, conjuntament amb Manuel J. Goyanes.  
 
Goyanes comença la seva activitat en el cinema 
l'any 1934, com ajudant de producció de Benito 
Perojo, després d'haver deixat els seus estudis 
de medicina. Posteriorment, és director general 
de producció a Cifesa, Ufilms, Aspa Films i 
Suevia Films. El 1954, funda Guión P.C. i es 
converteix en productor independent, 
col·laborant en pel·lícules de renom, fins que en 
la dècada dels seixanta descobreix la cantant 
infantil Marisol, i es dedica a produir tota la 
saga de films d'aquesta actriu. 
 
Interpretació: 
 
La parella protagonista està formada per Betsy 
Blair i José Suárez. La primera, en el seu paper 
d'Isabel, una solterona resignada a ser-ho, en 
la qual pren l�espurna de la il·lusió i la felicitat, 
per passar, finalment, al desengany i la 
desesperança. El segon, Juan, un jove atractiu 
amb un futur brillant, és la persona que 
ocasionarà el mal a Isabel. Tots dos broden el 
seu paper. 
 
Betsy Blair15, nascuda a Nova York, començà la 
seva vida professional fent teatre. Aquesta 
experiència es fa palesa en la seva interpretació 
a Calle Mayor, on la seva expressivitat supera 
en moltes ocasions els diàlegs. La Blair parla 
amb els gestos, amb el rostre, amb els ulls... El 
1954, havia rodat la pel·lícula Marty, dirigida 
per Delbert Mann, fent parella amb Ernest 
Borgnine, que guanyà un Óscar per la seva 
interpretació.  
 
 

                                            
15 Filmografia de Betsy Blair: A banda de les 
dues ja citades, Peter Ibbetson a raison (Henry 
Levin, 1947), La fosse aux serpents (Anatol 
Litvak, 1948), Rencontre à Paris (Georges 
Lampin, 1955), La femme de sa vie Yl Grido 
(Muchelangelo Antonioni, 1957). 



El paper de l'actriu ja va ser el d'una mestra 
soltera, que comença a entrar en la maduresa i, 
el de Borgnine, el d'un carnisser que s'acaba 
enamorant d'ella. Aquest film va guanyar el 
Festival de Cannes de 1955. És en aquesta 
ciutat on la va conéixer Bardem, que ja tenia 
escrit el guió de Calle Mayor i, de seguida, li va 
oferir el paper d'Isabel, la protagonista, ple de 
tendresa, que personifica la situació de la dona 
dels anys cinquanta.  
 
José Suárez16, que interpreta el paper de Juan, 
va ser un actor molt popular en els anys 
cinquanta. Nascut a Astúries l'any 1919, a 
principis dels anys quaranta treballava de 
revisor en els ferrocarrils asturians. 
Precisament, fent la seva feina, és descobert 
pel director Gonzalo Delgrás, el qual el va 
contractar per participar en la pel·lícula Altar 
Mayor (1943). A partir d'aquest moment, 
iniciarà una carrera que ja no deixarà fins ben 
entrada la dècada dels setanta; concretament, 
el 1975, rodarà el seu últim film, La trastienda 
de Jordi Grau. 
 
Aquest actor, que al principi de la seva carrera 
era titllat de rígid en les seves interpretacions, 
amb els anys va guanyant ductilitat. Aquesta 
rigidesa, el seu físic atractiu i una aparença 
elegant, fa que interpreti molts papers de galà 
dur, com a Calle Mayor, on el paper de Juan li 
escau perfectament. El personatge que 
interpreta té grans contradiccions. Lluita contra 
l'educació rebuda per tal que el sentit comú 
s'imposi, però no ho aconsegueix. És un de 
tants caràcters "avortats" pel sistema.  
 
La seva filmografia és molt extensa17. 
Protagonitza films a Mèxic i a Itàlia, així com 
moltes co-produccions. Rep diversos premis. 
Apart de Calle Mayor, el film que li aporta més 
reconeixement és La boda, dirigida per Lucas 
Demare (1964), guanyant el premi al millor 
actor en el Festival d'Acapulco i el de Sant 
Sebastià. 
 
És destacable també, la seva participació en la 
política. A finals dels seixanta, va ser president 
de l'Agrupació Sindical d'Actors de Cinema i de 
la Mutualitat Laboral d'Artistes. L'any 1971, va 
ser nomenat alcalde d'Aller (Astúries). L'actor 
va morir l'any 1981. 
 
Els papers dels actors secundaris de Calle 
Mayor tenen un protagonisme important, no 
essent la seva qualitat interpretativa menor que 
la de la parella protagonista. Els francesos Yves 
Massard i Dora Doll, interpreten a l'amic 
intel·lectual de Juan i a la prostituta enamorada 
del protagonista, respectivament. Cal destacar 
també el paper de la vella criada d'Isabel, 
interpretat per la mare de Bardem, Matilde 
Muñoz Sampedro i dels amics que ideen la 
gamberrada, Luis Peña, Alfonso Goda, José 
Calvo i Manuel Alexandre. Tant els francesos 
com els espanyols, han format part 

                                            
16 Carlos Aguilar i Jaume Genover. El cine 
español en sus intérpretes. Verdoux, Madrid, 
1992, p. 395. 
17 Una seixantena de pel·lícules.  

habitualment de molts repartiments 
filmogràfics. Concretament, aquests últims han 
participat en moltes de les principals pel·lícules 
realitzades a Espanya, així com en produccions 
televisives, sobretot entre els anys seixanta i 
vuitanta. 
 
Anàlisi del film: 
 
Calle Mayor és un film de ficció de reconstrucció 
històrica, segons la classificació de Marc Ferro. 
La pel·lícula descriu una Espanya sòrdida i 
inculta. El seu contingut és una crítica social del 
franquisme i una crítica moral. Resalta 
l'ambient mesquí en el que viuen un grup 
d'amics d'una petita capital de província, però 
que també podríem traspassar-lo a l'ambient de 
molts barris d'una ciutat gran. La diferència 
està en què si la pressió és molt forta, pots 
anar-te'n a viure a una altra zona i ningú et 
coneix, cosa que en una localitat petita no 
passa. 
 
Descriu també el tipus de relacions que havien 
de mantenir els homes i dones dels anys 
cinquanta. Una dona que sortís amb algun 
home era una dona marcada pel simple fet 
d'haver-ho fet, sempre que la relació no acabés 
en matrimoni. Hi ha una seqüència en la que 
estan parlant Federico i Tonia i aquesta deixa 
ben clara quina era la situació de la dona quan 
diu: "...Las mujeres no pueden hacer otra cosa 
más que esperar..." Així va passant el temps 
per a Isabel, esperant que arribi l'home que es 
casarà amb ella, i d'aquesta manera aconseguir 
arribar al matrimoni, única finalitat de la dona. 
El film dibuixa molt bé la concepció de la dona 
com a objecte, i que s'utilitza com a tal. Al 
mateix temps, també planteja els problemes de 
consciència que se li presentaven a un home, si 
volia trencar les relacions amb una dona. 
 
Si a Muerte de un ciclista, Bardem retrata la 
classe alta espanyola dels anys cinquanta, aquí 
veiem emergir una classe mitjana espanyola, 
que, cada vegada més, prendrà importància per 
posar en marxa l'activitat econòmica del país.  
 
Perquè el públic entri en la situació dels 
personatges, utilitza més aviat enquadraments 
estàtics, però molt expressius, com en l'escena 
de l'església, on veiem dins d'un mateix pla a 
Isabel, en primer lloc; en segon, la mare i al 
fons, Juan. Una altra seqüència similar es 
presenta quan el protagonista vol acabar amb 
la farsa i demana una solució als amics, amb la 
presència del seu amic, l'intel·lectual de Madrid, 
que defensa la veritat per damunt de tot. Aquí, 
també en un sol pla, Juan és el primer, al fons,  
els amics i a un cantó, Federico, però ocupant 
un lloc destacat. Tant en una escena com en 
l'altra, captem en una sola seqüència el 
pensament de cada personatge. 
 
Utilitza també, molts plans mitjans, on les 
persones apareixen de cintura cap amunt; 
d'aquesta manera, el públic pot captar 
"l'interior", és a dir, el factor psicològic, tan 
important en el desenvolupament d'aquest film. 
 
 



Per a mi, hi ha dues escenes antològiques en 
aquesta pel·lícula, les dues protagonitzades per 
Betsy Blair. La primera, l'escena de l'església 
citada anteriorment. L'acció passa sense dir ni 
una sola paraula i sense música de fons; es 
parla amb els gestos, les mirades i els sorolls. 
Podem llegir en el rostre de l'actriu el que passa 
per la seva ment, des de la sorpresa inicial a la 
il·lusió i l'esperança, sense que digui una sola 
paraula. José Suárez també sap comunicar el 
seu pensament, primer, amb la mirada insistent 
a Isabel per conquistar-la i, després, la de 
satisfacció quan veu l'impacte que li ha causat. 
Juan ha tirat l'ham a Isabel i, aquesta, l'ha 
picat. 
 
La segona escena, succeeix quasi al final del 
film. Isabel ha entrat a la sala de ball on 
aquella nit es farà pública la notícia del seu 
casament. Davant la cobardia de Juan, Federico 
li diu la veritat de la situació per tal d'evitar-li la 
vergonya davant de tothom. En aquestes 
seqüències, Bardem utilitza un primer pla �
pràcticament, l'únic de tota la pel·lícula� de 
Betsy Blair, on podem llegir a través de 
l'expressió del seu rostre, el drama que està 
vivint. En un principi, el dubte, després la 
desil·lussió i, finalment, la desesperació. 
 
Perquè el públic capti bé l'ànim d'allò que 
s'explica, Bardem utilitza factors climatològics o 
d'il·luminació. Al principi, �els propis 
personatges ho diuen�, malgrat estar entrant a 
l'hivern el temps és benigne, però una vegada 
Isabel se n'assabenta de la veritat, es 
desencadena una forta tempesta. Al mateix 
temps, les escenes que tenen lloc amb els 
amics bromistes, es presenten a la nit o en llocs 
tancats, així com les seqüències en què Juan 
fuig per no haver d'enfrontar-se a la veritat. Les 
escenes en les que apareix Isabel, malgrat 
realitzar-se a l'interior, són lluminoses, excepte 
les que cito més amunt. Concretament, 
podríem dir que la mentida, la mesquinesa i la 
cobardia signifiquen la foscor, mentre que la 
veritat, la tendresa i l'esperança, signifiquen la 
llum.  
 
Calle Mayor, com totes les pel·lícules de 
l'època, també va patir la censura oficial o 
l'auto-censura. Juan A. Bardem, el 1993, va 
publicar el guió original del film18 i enumera les 
seqüències suprimides, transformades i 
modificades. El guió complet té 75 seqüències, 
de les quals només 35 no van patir cap canvi; 
20 van ser suprimides per a la presentació 
oficial del guió; 3 les va suprimir el director en 
el muntatge final, i 17 van ser modificades per 
causes diverses. Per exemple, la Censura oficial 
va obligar a afegir una veu en off que en 
començar la pel·lícula explica que "la historia 
que se cuenta puede pasar en cualquier parte y 
en cualquier país", perquè no volien situar 
l'acció a Espanya, qüestió que queda ben clara 
en la seqüència de l'estació, entre Isabel i el 
taquiller, el qual porta un uniforme i al coll 
d'aquest es llegeix RENFE. Per tant, la pel·lícula 
sí passa a Espanya! Aquest fet va provocar 
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molts problemes posteriors a Bardem, ja que en 
la pel·lícula següent, La venganza, va haver de 
patir un control exhaustiu de la Censura. Per a 
Bardem, "lo peor de la Censura no fue sólo el 
que existiese y nos asfixiase, sino su eternidad. 
Las películas que se hicieron en esos 
larguísimos cuarenta años nunca podrán 
recobrar su estructura original de imágenes y/o 
diálogos. Seguirán así, mutiladas y 
manipuladas, hasta el fin de los tiempos". 
 
Valor històric del film: 
 
Calle Mayor és un document valuós per a la 
Història de les Dones. Tenint en compte el 
context històric dels anys cinquanta, el film 
descriu amb detall la situació de la dona i 
també la dels homes, dins el context general de 
la societat espanyola. 
 
Malgrat que un film de ficció sempre està fet 
d'acord amb la ideologia de la persona que l'ha 
creat, cal remarcar que, en molts casos, els fets 
explicats poden comparar-se amb una altra 
documentació, escrita o no, de l'època o 
posterior. 
 
Calle Mayor és un document testimonial dels 
valors imposats a la dona. Aquests queden 
reflectits perfectament en la majoria de les 
seqüències. Bardem destaca, a través del film, 
tota una sèrie d'estereotips que marcaven 
profundament homes i dones, per tal de no 
permetre'ls trencar amb el sistema franquista. 
 
Una de les seqüències que descriu millor que 
l'única finalitat de la dona era el matrimoni, així 
com la majoria dels valors que el régim 
imposava a les dones, té lloc en l'escena en què 
Isabel, a dalt d'un petit turó als afores de la 
ciutat, explica la seva vida a Juan. És un llarg 
monòleg: "Cuando cumplí 35 años, me miré 
bien al espejo... Y dije: Isabel, no tienes 
novio... Eso es un fracaso... (...) Yo salí de las 
monjas a los 17... No tenía, ni tengo nada que 
hacer más que eso: casarme... (...) Llevo 
esperando 18 años... (...) Y venga a esperar... 
Y venga a esperar (...) Me quería poner a 
trabajar. Pero, enseguida mi madre, que si soy 
una señorita... Mis tías: ¿Qué va a decir la 
gente?" 
 
Tonia, la prostituta, també diu una cosa 
semblant, en l'escena que té lloc entre Federico 
i ella, quan el primer va a demanar-li ajuda per 
trobar al seu amic, i Tonia confesa que està 
enamorada de Juan. L'intel·lectual, en un 
moment donat li pregunta: "Y usted, qué va a 
hacer?" Tonia li respon: "Lo de siempre. 
Esperar... Esperar a un hombre. (...) Ella 
también espera... Las mujeres no podemos 
hacer otra cosa... (...) En las esquinas, en los 
soportales de la Plaza, paseando por la Calle 
Mayor, detrás de las ventanas... Siempre 
esperando al hombre..." 
 
Per cert, el març de 1957, es publica al B.O.E. 
un Decret-llei de la Jefatura del Estado, 
prohibint les cases de tol·lerància (cases de 
cites). 
 



I els amics gamberros de Juan demostren ben 
clarament que es valora la dona com un 
objecte, no com a persona, sobretot si no s'ha 
casat, quan tenen una de les converses en el 
Circulo Recreativo, mentre juguen al billar (...): 
 
Doctor: No sé que te habrá hecho la chica. 
Luis: ¡Existir! 
Calvo: ¡Eso! ¡Y pasearse todo el día por la calle 
Mayor! 
Luciano: ¡Como todas las mujeres de aquí! 
Calvo: ¡Cuando son jóvenes, pasean, luego se 
casan y ya está! 
Doctor: Y si no se casan, ¿qué? 
Luis: ¡Pues si no, se meten en su casita y no 
dan la lata! (...) ¡Todas las chicas de su quinta 
ya están casadas o se han hecho monjas o se 
están en la cocina! 
Calvo: Y ésta, en cambio, ¡erre que erre! 
¡Paseando con su prima la casada o con su 
madre o con su tía! 
Luciano: ¡Apuesto a que esa Isabel dice que sí 
al primero que se lo proponga! 
 
Un altre aspecte és el religiós. Com ja he 
explicat en l'apartat on tracto el context 
històric, les dones protagonitzaven nombroses 
cerimònies religioses. Aquesta religiositat 
podem observar-la tant en la intimitat 
domèstica com al carrer. En les seqüències de 
casa seva, a la seva habitació i a tota la casa, 
es multipliquen les imatges i les espelmes 
votives. Quan Isabel té la primera conversa 
amb la Chacha (la vella criada) a la cuina de 
casa seva, li diu que no menja res perquè "son 
los lunes de San Hilario" i durant dos mesos, 
cada dilluns, cal combregar.  
 
I la processó! Hi participen totes les institucions 
i els poders de la dictadura. La Verge, portada 
per joves d'Acció Catòlica i escortada per 
membres de la Guàrdia Civil; la banda de 
músics, del Front de Joventuts; els militars.... 
Els representants de les institucions, l'alcalde, 
els canonges, el comandant militar, el capità de 
la "Benemèrita"; les dones, seguint també un 
ordre, segons si eren nenes, verges o adultes, 
amb vel, ciri i escapulari. 
 
Aquestes seqüències mai van ser tocades ni pel 
director ni per la censura i van arribar 
idèntiques a la versió oficial del guió i a la 
pel·lícula. Crec que tenen un gran valor 
testimonial.  
 
Inclús el final de la pel·lícula pot entendre's 
amb valor documental. Isabel és a punt de 
marxar, però no s'atreveix a fer-ho perquè això 
hauria estat trencar amb tots aquells valors 
imposats des de petita. Prefereix assumir la 
sol·litud i suportar els comentaris malèvols. 
Durant uns dies havia conegut la felicitat, poder 
això la faria més resistent al futur incert. 
 
La pel·lícula, sense ser un film de dones, per a 
dones, ni feta per dones, transmet 
perfectament la psicologia femenina dels anys 
cinquanta. Bardem, a l'igual que algun altre 
realitzador de cinema, com Cukor, als EUA, o 
Bergman, a Europa, ha sabut captar el 
sentiment femení i plasmar-lo en imatges. 
 

A l'obra, podem veure, també, altres detalls, 
com l'americanització dels noms dels locals, 
sobretot en els bars i similars; i del nom i tipus 
de les begudes: bar Miami, còctel Manhattan, 
etc. Es nota la influència dels americans en el 
país, després dels pactes signats amb el Govern 
espanyol, a partir del 53. 
 
A finals dels noranta, el film no ha perdut 
frescor i s'ha convertit en un clàssic. De tant en 
tant, com ja he dit abans, s'ha passat per la 
televisió i evidentment, pot ser utilitzat com 
material didàctic per a les noves generacions. 
Per això, insisteixo, crec que té un valor 
documental històric important. Es podrà fer 
diferents lectures de l'obra, però un clàssic, 
sigui literatura o imatge, sempre té un valor 
històric. 
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Fitxa técnico-artística: 
 
Calle Mayor. Any: 1956 Sistema: Blanc i negre, 
35 mm. Durada: 95 minuts. Producció: Suevia 
Films / Guión Films (Madrid), Play Art / Iberia 
Films (París). Productors: Manuel J. Goyanes i 
Cesáreo González. Director: Juan Antonio 
Bardem. Argument i guió: Juan A. Bardem. 
Adaptació lliure de "La señorita de Trevelez", de 
Carlos Arniches. Fotografia: Michel Kelber. 
Operador: Mario Pacheco. Decorador: Enrique 
Alarcón. Muntatge: Margarita Ochoa. Ajudant 
de producció: Samuel Menkes. Ajudant de 
direcció: José Puyol. Secretària de direcció: 
Carmen Pageo. Regidor: Miguel Pérez Marián. 
Maquillatge: Carmen Martín. Perruquera: 
Paquita Clavel. Foto-fixa: Felipe López. Ajudant 
de muntatge: Alonso Santacana. Mobiliari-
atrezzo: Mengíbar, Luna y Mateos. Sastreria: 
Humberto Cornejo. Estudis: Chamartín 
(Madrid). Laboratoris: Madrid Films. Escenaris 
naturals: Palència, Logronyo i Cuenca. Data 
d'estrena: 7 de gener de 1957 a Madrid. 
Intèrprets: Betsy Blair (Isabel), José Suárez 
(Juan), Dora Doll (Tonia), Ives Massard 
(Federico), Luis Peña (Luis), Alfonso Goda 
(Calvo), Manuel Alexandre (Luciano), José 
Calvo (Doctor), René Blancard (D. Tomás), 
Matilde Muñoz Sampedro (Chacha), María 
Gámez (Mare), Lila Kedrova (Pepita), Josefina 
Serratosa (Obdulia), Margarita Espinosa 
(Maruja), Pilar Vela (Encarna), José Mª Prada 
(Don Evaristo), Manuel Guitián (Taquiller), 
Amelia Orta (Victoria), Julia Delgado Caro 
(Dona de la processó), Pilar Gómez Ferrer 
(Dona del carrer Mayor). 
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