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Teorema. Italia, 1968. Cor, 93 min. Xénero: Drama | Dirección e guión: Pier 
Paolo Pasolini | Produción: Manolo Bolognini, Franco Rossellini (Euro Interna-
tional  Films)  |  Fotografía:  Giuseppe  Ruzzolini |  Montaxe: Nino Baragli  | 
Música: Ennio Morricone |  Intérpretes:  Terence Stamp (visitante), Silvana 
Mangano  (Lucia),  Laura  Betti  (Emilia),  Massimo  Girotti  (Paolo),  Anne 
Wiazemsky (Odetta), Ninetto Davoli (Angelino)
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SINOPSE
a

A unha familia de clase alta italiana 
chega  un  estraño  visitante.  Co  seu 
atractivo físico e carisma vailles se-
ducindo un por un: á criada, ao fi-
llo, á filla, á nai e finalmente ao pai. 
Poucos días despois de caer nas súas 
redes,  o visitante vaise e a familia 
queda  descolocada  sen  saber  como 
continuar coas súas existencias.

NOTAS DA PELÍCULA 

Recepción
Na súa estrea, a dereita relixiosa e o 
Vaticano criticaron o contido sexual 
da  película.  Outros  considerárona 
“ambigua”  e  “visionaria”.  O  filme 
gañou un premio especial da Oficina 
Internacional de Cinema Católico no 
Festival de Cinema de Venecia, que 
lle foi retirado posteriormente polas 
protestas do Vaticano.

Os estudosos interpretan Teorema de 
maneira diferente debido á apertura 
ou  ambigüidade  da  película.  O  ex-
perto  sobre  a  figura  de  Pasolini, 
Maurizio  Viano,  di  que  para  enten-
dela  cómpre  ser  nunha  “tradución 
axeitada”.  Cando  escriben  sobre  o 
filme, a maioría dos críticos non dis-
cuten  as  técnicas  cinematográficas 
de Pasolini senón os seus argumentos 
filosóficos. Viano argumenta que Pa-
solini pretendía ser teórico nesta pe-
lícula porque quería ser  recoñecido 
coma “un teórico do cinema”.

Etimoloxía do título e estrutura  da 
película
Teorema provén da raíz grega 'theo-
rema' (θεώρημα),  que  significa  ao 
mesmo tempo “espectáculo”, “intui-
ción” e “teorema”. Viano suxire nes-
te caso tamén debe considerarse co-
mo “audiencia”, xa que cada mem-
bro da familia mira para o hóspede.

Como  termo,  o  teorema  tamén  se 
relaciona coas matemática ou as fór-
mulas.  Neste  sentido,  a  película 
contén unha estrutura programática.

Comeza con imaxes de estilo docu-
mental e logo pasa aos créditos cun 
escuro deserto volcánico, unha es-
cena da festa en casa, corta para a 
fábrica en ton sepia, introduce  ca-
da membro da familia en silencio e 
en sepia, e, logo o convidado senta-
do no patio traseiro en cor. A sec-
ción  central  divídese  en  tres  par-
tes:  “seducións”,  “confesións”  e 
“transformacións”.

Non só é formulista a estrutura da 
película,  tamén o  é o desenvolve-
mento psicolóxico de cada persona-
xe.  Todos  eles  pasan  polo  mesmo 
ciclo. A forma en que cada persona-
xe cambia o seu estado de ánimo é 
a mesma. Todos caen no desexo se-
xual cara ao hóspede. Todos teñen 
relacións  sexuais  con  el.  Cando  o 
convidado  marcha,  todos  agás  a 
criada confesan como se senten so-
bre  si  mesmos.  No tramo final  do 
filme,  despois  de  liscar  el,  todos 
perden a identidade que tiñan an-
tes. A criada regresa á súa aldea e 
fai  milagres  mentres  subsiste  con 
ortigas, pero pide ser enterrada vi-
va. A filla sucumbe a unha psicose. 
O fillo  pinta  psicoticamente o seu 
desexo polo hóspede. A nai recolle 
a mozos que se asemellan ao hós-
pede  e  ten  relacións  sexuais  con 
eles. O pai íspese no medio da esta-
ción de tren.

Interpretacións eruditas
Unha interpretación común dos es-
tudosos do cinema é que a película 
é un comentario sobre a burguesía 
e a aparición da sociedade de con-
sumo polo  seu  comezo.  Un  repor-
teiro  pregúntalle  a  un  traballador 
da  fábrica  de  Paolo  se  pensa  que 
non haberá burguesía no futuro. No 
seu libro, Angelo Restivo asume que 
Pasolini  suxire que mesmo as ima-
xes  documentais,  que  representan 
feitos,  non  amosan  a  verdade.  As 
noticias só lle poden transmitir ao 
público a superficie dos sucesos que 
tratan.  Vendo  tan  só  a  entrevista 
dos traballadores, non se di por que 
Paolo regalou a fábrica. Esa podería 
ser unha das razóns de que a escena 
se atope ao comezo da película.

Na súa obra biográfica sobre Pasoli-
ni, Enzo Siciliano simplemente asu-
me que Pasolini expresa no filme a 
súa loita por ser homosexual. Doutra 
banda,  Viano  cre  que  a  énfase  de 
Pasolini non é sobre a homosexuali-
dade, senón máis ben sobre a sexua-
lidade en xeral, pois o invitado ten 
relacións con cada membro da fami-
lia.  Segundo  Viano,  a  sexualidade 
considérase paixón.

Unha  interpretación  convincente 
faise en clave maquiavélico-marxis-
ta. Pasolini, un comunista de toda a 
vida, parece facer unha crítica tanto 
da alta burguesía italiana (a familia 
decadente) coma do proletariado do 
sur (a criada). Decide meter en es-
cena un gran home, unha figura de-
señada segundo a idea maquiavélica 
do “príncipe”, para axitar as cousas 
e endereitar  o  camiño de Italia.  O 
mozo viril  interpretado por Terence 
Stamp simboliza o líder maquiavéli-
co de grande “virtù”,  que expón a 
verdade e libera aos personaxes pa-
ra que poidan alcanzar o seu poten-
cial. Ao final o pai, que é o dono da 
fábrica, vaise ao deserto nunha pro-
cura cristiá de si mesmo, pero á vez 
libera os traballadores, que se con-
verten en donos do seu destino. 

O  crítico  italiano  Morandini,  autor 
dun  dicionario  de  cinema,  escribiu 
sobre a película afirmando que “de-
móstrase o teorema: a incapacidade 
do home moderno -burgués- de per-
cibir, escoitar, absorber e vivir o sa-
cro. Só a criada Emilia, que vén du-
nha familia de labregos, o descobre 
e, tralo “milagre” da levitación, re-
gresará á terra cun cheiro santo. É 
outra  obra  de  Pasolini  dedicada  á 
confluencia entre Marx e Freud (e, 
aquí, tamén Jung e Marcuse).

Outras versións
Posteriormente,  Pasolini  adaptaría 
esta película nunha novela ampliada 
co mesmo nome. Giorgio Battistelli 
compuxo unha ópera baseada no fil-
me.  En  2009,  a  compañía  teatral 
holandesa  Toneelgroep  Amsterdam 
puxo en escena unha adaptación de 
Teorema.

Luns 30: QUE DIFÍCIL É SER UN DEUS · Aleksey German | Mércores 2: CONDUTA · Ernesto Daranas


