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DOUTOR ZHIVAGO

FICHA TÉCNICA

Doctor Zhivago. EUA, 1965. Cor, 197 min. Xénero: Drama | Dirección:  David
Lean |  Guión:  Robert  Bolt  |  Produción:  Carlo Ponti (MGM) |  Fotografía:
Freddie Young |  Montaxe:  Norman Savage |  Música:  Maurice Jarre |  Intér-
pretes:  Omar Sharif (Yuri), Julie Christie (Lara), Geraldine Chaplin (Tonya),
Alec Guinness (Yevgraf), Rod Steiger (Komarovsky), Tom Courtenay (Pasha),
Ralph Richardson (Alexander), Siobhan McKenna (Anna)

PREMIOS
a

Premios Oscar 1965
Mellor  Guión  Adaptado,  Fotografía,
Dirección Artística, Vestiario, Música
Premios Globos de Ouro 1965
Mellor Drama, Director, Actor, Guión,
Música
Premios David di Donatello 1966
Mellor  Actriz,  Director  e  Produción
Estranxeira

SINOPSE

Rusia, revolución bolxevique (1917).
A guerra civil que segue á revolución
mantén o país profundamente dividi-
do. No medio do conflito, asistimos
ao drama íntimo dun home que loita
por sobrevivir. Este home é Zhivago,
poeta e cirurxián, marido e amante,
cuxa  vida  trastornada  pola  guerra
afecta as vidas doutros, incluída To-
nya, a súa esposa, e Lara, a muller
da que namora apaixonadamente.

NOTAS DA PELÍCULA

Un triángulo amoroso de indescifra-
ble  solución,  as  turbulencias  e  es-
peranzas da revolución e a inhóspita
paisaxe de Rusia como pano de fon-
do  deron  forma  a  Doutor  Zhivago,
unha  das  obras  mestras  de  David
Lean. Baseado no polémico libro do
Nobel ruso Boris  Pasternak,  o filme
capturou  a  épica  dunha  complexa
narración que atopou en Lean un di-
rector  ideal,  especialista  en  super-
producións e proxectos de gran en-
vergadura pero dotado tamén dunha
certeira habilidade para retratar os
ambientes íntimos e privados.

Antes de  Doutor Zhivago, Lean con-
quistara os cinemas con Lawrence de
Arabia (1962), outro filme colosal co
que  gañou  sete  Oscars.  Foi  tras  o
éxito  do  filme  protagonizado  por
Peter  O'Toole  cando  lle  ofreceron
adaptar a obra de Pasternak, que fo-
ra  censurada  na  Unión  Soviética  e
que se publicou por primeira vez no
bloque occidental en Italia en 1957.

“O mellor que lin desde hai non sei
canto tempo. Gústame pola súa hu-
manidade, a  súa  enorme  compren-

sión das paixóns, afectos e desamo-
res”, afirmou entusiasmado o direc-
tor, segundo o libro de Stephen Sil-
verman  David  Lean,  tras  ler  unha
novela  que,  no  entanto,  expuña
problemas de adaptación  pola  súa
lonxitude e por abarcar varias épo-
cas  diferentes.  “Estaba  realmente
conmovido, chorei co libro”, enga-
diu  Lean  sobre  unha  obra  que  se
centraba  na  figura  do  cirurxián  e
poeta Yuri  Zhivago e os seus  dile-
mas románticos coa súa muller To-
nya  e  a  súa  amante,  a  misteriosa
Lara,  en plena revolución bolxevi-
que.

“A historia de Doutor Zhivago é moi
simple”, argumentou Lean. “Un ho-
me está casado cunha muller pero
ama  a  outra.  O  truco  estaba  en
conseguir que o público non conde-
nase  aos  amantes”.  Co  produtor
italiano Carlo Ponti e o estudio Me-
tro Goldwyn Mayer, Lean comezou a
buscar  localizacións  para  o  filme,
dado que en Rusia sería imposible
rodalo pola negativa soviética. Per-
correu localizacións de Finlandia e
Iugoslavia, pero o frío nos Balcáns e
a ausencia de desemprego no país
nórdico, que faría moi difícil atopar
extras para a rodaxe, leváronlle a
escoller  España,  onde  xa  rodara
Lawrence de Arabia.

Atopar o elenco axitado foi tamén
un crebacabezas. Sophia Loren, mu-
ller de Ponti, debía ser a estrela, a
carón de, outra vez, Peter O'Toole.
Lean rexeitou á primeira por exube-
rante e o propio O'Toole non se viu
con  forzas  de  repetir  co  mesmo
realizador. E así, e despois de pasar
por  outras  posibilidades  como  Mi-
chael Caine ou Paul Newman, Lean
apostou  polo  actor  exipcio  Omar
Sharif, que gozaba da súa confianza
tras o seu impecable traballo como
amigo  inseparable  de  Lawrence.
Completou unha das parellas irrefu-
tables da historia do cinema a loura
británica Julie Christie, unha desco-
ñecida  que  podía  presumir  de  vir
recomendada por John Ford. “Julie
era unha moza  tímida,  hippie,  fu-
maba un canoto tras outro, tiña to-

neladas  de  encanto  e  de  talento”,
explicou o axudante de dirección de
Lean, o español Perico Vidal, no li-
bro Big Time de Marcos Ordóñez.

A rodaxe, coma o filme, estivo car-
gada  de  épica  e  tivo  que  afrontar
inesperadas  dificultades.  Moscova
reconstruíuse baixo a responsabilida-
de de John Box nos arredores de Ma-
drid, no barrio de Canillas. A fabrica-
ción  do  estudio  durou  18  meses  e
empregou a 800 persoas. A estación
de Moscova é a de Delicias, o actual
Museo do Ferrocarril. Cando os pro-
tagonistas se trasladan a Varíkino, en
realidade fixérono a Soria. Aí levan-
touse o palacio onde o xeo o simu-
laba cera branca quente. Árbores e
flores pintáronse sobre a estepa cas-
telá e rodáronse escenas que debían
ser baixo cero á temperatura de 38
graos. Quilómetros de plástico bran-
co cuberto de po de mica facía as
veces  de  chairas  virxes  e  nevadas.
Outro  momento  crítico  sucedeu  na
gravación dunha secuencia cun tren
en marcha, cando a actriz Lili Murati
caeu  á  vía,  pero  afortunadamente
sobreviviu e mesmo se puido usar a
súa escena.

Finalmente,  a  película  estreouse  o
31 de decembro de 1965 cun resulta-
do  desconsolador.  “Doutor  Zhivago
recibiu en todo o mundo as críticas
máis  terribles,  que  agora  todo  o
mundo tende a esquecer”, dixo Lean
no libro de Silverman. Con todo, o
produtor  estadounidense  Robert  H.
O'Brien, convencido do valor do fil-
me, decidiu investir un millón de dó-
lares  máis en publicitar  a película,
un investimento que resultaría inme-
llorable: Doutor Zhivago converteuse
nun éxito descomunal e recadou 200
millóns cun orzamento de só 15.

A película converteríase en todo un
clásico  de  Hollywood,  gañou  cinco
Oscars  e  deixou para  a  historia  do
cinema  imaxes  inesquecibles  das
paisaxes nevadas de Rusia, a dureza
da guerra e a pobreza, os dilemas da
revolución  bolxevique,  as  dúbidas
románticas de Yuri Zhivago e a famo-
sísima  banda  sonora  de  Maurice
Jarre.

A programación regular do Cineclube PF regresará tras o 22 OUFF, 
que proxectará parte dos seus filmes na Biblioteca a semana vindeira


