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OUTUBRO

FICHA TÉCNICA

Oktyabr.  Unión Soviética, 1928. B/N, 100 min. Xénero: Drama | Dirección e
guión:  Sergei M. Eisenstein,  Grigori Aleksandrov | Produción: Sovkino | Fo-
tografía: Eduard Tissé | Montaxe: Esfir Tobak | Música en directo:  Casper-
vek Trio | Intérpretes: Nikolay Popov (Kerensky), Vassilli Nikandrov (Lenin),
Layaschenko  (Konovalov),  Boris  Livanov  (Terestsenko),  Nikolai  Podvoisky
(Bolshevik),  Eduard Tissé (soldado alemán)

SINOPSE

Reconstrución  dos  acontecementos
ocorridos de febreiro ata outubro de
1917. Unha película na que, seguin-
do a filosofía comunista, non había
personaxes  principais.  A  habilidade
de Eisenstein e a súa experiencia ve-
se nos rápidos movementos e no rit-
mo na montaxe, así  como na cons-
trución  de  intensas  secuencias  que
non foron ben entendidas polas tem-
perás xeracións rusas. A estrea atra-
souse ata 1928 debido á presión dal-
gúns  grupos  influentes  e,  ademais,
cortáronse algunhas escenas. Apare-
cen  no  filme  moitos  dos  protago-
nistas da revolución: os Gardas Ver-
mellos, soldados e mariñeiros.

CRÍTICA DA PELÍCULA

Outubro pertence á historia dos fil-
mes inxustamente relegados por pre-
xuízos e ideas preconcibidas. O co-
mité  central  do  Partido  Comunista
encargou en 1927 a súa realización a
Sergei Eisenstein, insigne director de
cinema  e  teatro  de  orixe  xudía.  A
finalidade consistía en celebrar o dé-
cimo aniversario da revolta e duran-
te a etapa de montaxe padeceu máis
dunha  inxerencia  política,  como  a
eliminación  de  todas  aquelas  esce-
nas nas que aparecía Trostsky unha
vez  fora  apartado  da  dirección  do
partido.  Escenas  retiradas  directa-
mente por Stalin: ata aí  chegaba a
importancia que se lle concedía ao
cinema como medio propagandístico
de masas.  Aínda por  riba,  a crítica
cebouse con  Outubro ao  considerar
que era demasiado complexa narra-
tivamente para un público común ao
que  debían  transmitirse  mensaxes
directas.

Illado de toda esa batería de subxec-
tividade, o filme resultante é unha
xoia do cinema mudo, unha obra épi-
ca e coral que expón unhas técnicas
narrativas e de montaxe inéditas. Se
Eisenstein xa se mostrara en títulos
anteriores  (especialmente n'O acoi-
razado Potemkin) como un abandei-
rado do experimentalismo e un inno-
vador que valoraba a simboloxía no
cinema,  nesta  película  acada  unha

intensidade que lle confirma como
un mestre do impacto visual.

Máis que documental, Outubro é un
docudrama que reproduce fielmen-
te  os  feitos  narrados  en  Dez  días
que  estremeceron  o  mundo,  libro
escrito polo xornalista John Reed en
1919 e exemplo fundamental do re-
porteirismo  universal  moito  antes
de que chegase ás librarías  A san-
gue frío de Truman Capote. Hai que
lembrar que o mundo enteiro asis-
tiu nas primeiras décadas do século
XX a  unha sucesión  de fenómenos
históricos que puxeron en primeira
liña  o  valor  da  información  e  dos
medios de transmisión de noticias.

O filme plantexa un grave problema
de entrada: como resumir a revolu-
ción en hora e media de metraxe. A
idea orixinal de Eisenstein era rodar
dúas películas, pero ao final a pri-
meira delas quedou abocada a con-
verterse  nunha  breve  introdución
de texto que resume a vida na épo-
ca  zarista  previa  á  revolución.  A
partir de aí, a obra esquematízase
en cinco capítulos que abarcan des-
de  os  primeiros  días  do  goberno
provisional  de  Kerensky  (que  non
aparece por azar xunto a unha es-
tatua de Napoleón) ata o momento
en  que  os  bolxeviques  chegan  ao
poder.

Tachada  de  propagandística  anos
despois,  Outubro non é senón filla
do seu tempo e, sobre todo, unha
visión da revolución soviética  des-
de a ollada dos seus protagonistas.
Non se trata dunha narración exte-
rior feita por un cronista, senón du-
nha descrición interior. Todo cambia
nesa configuración e é así como de-
be entenderse. O director alimenta
o carácter documental do filme in-
cluíndo  a  soldados  e  personaxes
reais que interviñeron na revolución
e  escenas  rodadas  nos  escenarios
onde tiveron lugar as refregas.

Se ese rigor fora eloxiado pola críti-
ca local, a súa capacidade metafó-
rica  obrou  o  efecto  contrario.  Ei-
senstein era un profesional da me-
táfora, da substitución da linealida-
de pola simboloxía e a linguaxe sen-
sorial;  unha forma de rodar e mon-

tar  películas  que  podía  empregar
con  total  xenerosidade  no  cinema
mudo, xa que lle ofrecía a posibili-
dade de substituír as  palabras pola
metafísica. A parte negativa que su-
puxo esa forma de actuar foi que a
crítica considerou o seu filme como
demasiado intelectual, necesario de
ver varias veces para entender a súa
complexidade.

Os exemplos desta técnica abundan
e fan da película unha peculiaridade
experimental. En Outubro non hai un
cadro de persoal claro, é unha obra
coral onde o que interesa é que par-
ticipe  o  maior  número  de  persoas
anónimas: é dicir, o pobo, clave da
revolución.  Ademais,  o  director  in-
troduce escenas visualmente moi po-
tentes  que  só  poden  entenderse
desde  a  psicoloxía.  Entre  elas,  a
imaxe  do  cabalo  que  colga  dunha
das láminas dunha ponte levadiza, a
repetida derruba e recomposición da
estatua do tsar ou a galería de me-
dallas, condecoracións e galóns que
se insiren nun dos fragmentos máis
oníricos do filme. Queda por saber,
con todo, se ese peculiar resultado
final é froito só do enxeño creativo
de Einsenstein ou ten algo que ver o
feito de que lle obrigasen a retirar
centos e centos de metros de celu-
loide da rodaxe orixinal.

  CASPERVEK TRÍO

Caspervek  Trío  é  unha  agrupación
instrumental formada en 2013 no seo
do Conservatorio Superior de Música
de Vigo que trata de achegar a músi-
ca  a  distintas  disciplinas  artísticas,
conxugando elementos visuais e so-
noros.  Unha  das  actividades  princi-
pais do trío é a composición e mu-
sicalización  en directo de películas
clásicas do cinema mudo, así  como
proxectos  de  creación  audiovisual
contemporánea  e  concertos  didác-
ticos. Os compoñentes do trío (Brais
González,  Blas  Castañer  e  Eduards
Vecbastiks)  combinan  a  súa  forma-
ción  clásica  co  uso  de  recursos  do
jazz,  o  minimalismo,  a  electrónica
ou o folk, cimentando un estilo pro-
pio onde a percepción sensorial e a
sinestesia son fundamentais.

Mércores  18: A arca rusa · Aleksandr Sokurov | Xoves 19: Doutor Zhivago · David Lean


