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LA SAL DE LA TIERRA

Títol original: Salt of the earth
Direcció: Herbert J. Biberman 
Producció: Independent pr.Co/Interna-
tional Union of Mine, Mill and Smelter
Workess; 1953 
Productor: Paul Jarrico 
Guió: Michael Wilson 
Fotografia: Leonard Stark , B/N
Música: Sol Kaplan 
Muntatge: Ed Spiegel i John Laird 
So: Dick Stanton i Harry Smith 
Intèrprets: Rosaura Revueltas, Juan
Chacon, Will Geer, Clinton Jencks, Virgi-
nia Jencks,...
Durada: 95 minuts
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INTRODUCCIÓ

Rodat el 1953 La sal de la tierra és gairebé un clàssic del cinema social americà
malgrat que mai no va ser estrenat als Estats Units. Produït al bell mig d’un perío-
de particularment fosc, dominat per la història anti-comunista i el maccarthisme,
el film va suposar un terrible esforç de producció que, malauradament, no va tenir
cap ressó a l’interior del país, a pesar dels premis internacionals que va rebre,
com ara el premi al millor film estranger estrenat a França el 1955. ¿Per què un
film realitzat al paradís de la lliure empresa i del “bussines” no va conèixer una
carrera comercial normal? Ben simple: estava fet per ciutadans “ de segona”,
comunistes o simpatitzants i a més, parlava de vagues mineres, alliberament de
les dones i conflictes racials.
Tant el seu director, Herbert Biberman, com el productor Paul Jarrico, el guionista
Michael Wilson, el músic Sol Kaplan o l’actor Will Geer havien estat denunciats
com a membres del partit comunista, dos d’ells, Biberman i Wilson, havien conegut
la presó com a membres dels “Deu de Hollywood” i tots, sense excepció, eren a
les tristament cèlebres “llistes negres” que la indústria havia establert per tal de
negar treball a tothom qui estigués acusat de “roig”.
Axí doncs, La sal de la tiera fou l’intent d’un qualificat grup de professionals holly-
woodians per a mantenir-se en actiu i per iniciar la producció independentment
dels dictats dels grans estudis que, en aquella època (i abans i després) eren
l’ànima del cinema americà.
I quan diem que el rodatge fou terrible, volem dir ni més ni menys que això. Envol-
tats de problemes, assetjats per pistolers a sou dels estudis i per militants intrensi-
gents dels grups més conservadors (com ara l’”American Legion”), i mal defensats
per les forces de l’ordre, els membres de l’equip de realització de la pel.lícula hague-
ren de contractar una actriu mexicana, Rosaura Revueltas, que ni tan sols va poder
acabar el rodatge perquè fou expulsada del territori americà amb l’excusa que no
tenia els papers en regl i que mai més no ha pogut tornar, ni tan sols ha pogut conti-
nuar la seva carrera professional al seu país. A més, no van trobar laboratori per a
positivar el negatiu de la pel.lícula i hagueren de fer-ho, de contraband, a Mèxic... i
per arrodonir-ho, la pel.lícula no va rebre el “copyright” (cas únic en la història del
cinema americà), motiu pel qual no figura com a estrenada al país.
Pel.lícula encarregada per un sindicat miner de Nou Mèxic, La sal de la tierra és,
sobretot, la crònica d’una vaga que van mantenir els miners contra la companyia
que explotava el subsòl de l’estat (i això explica el fet que, amb poques excepcions,
els actors que intervenen en el film siguin no professionals, i molts d’ells els propis
activistes que van participar en la vaga que es recrea). Però és molt més que això.
En realitat, si encara avui continuem considerant el film com a una peça magistral
de la història del cinema social, és tant pel seu perfecte acabat formal (que eviden-
cia l’interès de Biberman pel cinema soviètic i el coneixement que el director tenia
de la pròpia tradició del cinema americà) com pel seu tractament modèlic d’un con-
flicte que comença com una vaga i que acaba amb una presa de consciència per
part no tan sols dels miners, sinó sobretot de les seves dones, que són les que al
capdavall es responsabilitzen del triomf de la vaga i adquirexen una clara noció de
la seva pròpia situació com a dones dins del món miner.



La sal de la tierra permet moltes aproximacions i ofereix diversos centres d’interès.
D’una banda, el conflicte en si mateix, la vaga i el seu desenvolupament, el paper de
les dones dins de la història; de l’altra, el conflicte racial i lingüístic d’uns miners
d’origen mexicà, però empleats d’una empresa “angla” i empresonats per unes for-
ces repressives blanques i anglosaxones, així com l’anàlisi de les condiciones de
vida d’una comunitat minera que no és gaire diferent de les d’altres països d’arreu
del món. Film actual i encara sorprenent, la seva visió pot constituir potser el primer
apropament a una manera de fer cinema que, malgrat el seu origen americà, té
πmolt poc a veure amb el cinema actualment dominant.
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PROPOSTES DE TREBALL

– A la llum de les aportacions de la pel.lícula analitzar:
● L’estructura familiar dels protagonistes. 
● Les condicions de vida dels habitants i treballadors de la mina, con

frontades amb les dels “anglos”. 
● Els rols i privilegis dins del nucli familiar.

– Descriure una jornada de treball domèstic de les dones de la mina.
– Valorar socialment el treball domèstic desenvolupat per les dones dels miners.
– ¿Quin conflicte emergeix en el moment que la lluita reivindicativa dels 

miners necessita la incorporació de les dones?
– ¿Per què creieu que apareix aquest conflicte?
– ¿Que és el que es posa de manifest en el moment que les dones ocupen l’escena-

ri públic?
– ¿Quines dificultats tenen les dones per a fer sentir les seves reivindiccions?
– ¿Creieu justificales els arguments que esgrimeixen els seus marits en contra de 

l’activitat política de les dones? ¿Per què?
– Les normes de convivència social (familiars, laborals, associatives,...), pautades
segons els criteris de l’ordre patriarcal, mantenen una discriminació que es concre-
ta en la dificultat que per a les dones suposa viure-les d’acord amb els seus inte-
ressos. La dona parteix d’un context cultural, social i econòmic diferents al dels
homes i la seva socialització passa per acceptar les pautes que fins ara han orga-
nitzat el món sense comptar amb ella. En el film això es plasma amb molt encert
però convindria traslladar el debat a les experiències personals o familiars de
l’entorns dels/les alumnes.


