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ALL THAT JAZZ (COMEZA O ESPECTÁCULO)

FICHA TÉCNICA

All That Jazz. Estados Unidos, 1979. Cor, 123 min. Xénero: Musical | Direc-
ción: Bob Fosse | Guión: Robert Alan Aurthur, Bob Fosse | Produción: Robert
Alan Aurthur (Columbia Pictures, 20th Century Fox) |  Fotografía: Giuseppe
Rotunno |  Montaxe: Alan Heim |  Música: Ralph Burns |  Intérpretes:  Roy
Scheider (Gideon), Jessica Lange (Angelique), Leland Palmer (Audrey), Ann
Reinking (Kate), Ben Vereen (O'Connor), Cliff Gorman (Davis)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 1980
Palma de Ouro á Mellor Película (ex
aequo)
Premios Oscars 1980
Mellor  BSO, Vestiario,  Dirección Ar-
tística e Montaxe
Premios BAFTA 1980
Mellor Fotografía e Montaxe

SINOPSE
a

Joe Gideon é un implacable coreó-
grafo  neste  musical  pouco  conven-
cional  que  retrata  a  dureza,  o  es-
plendor  e  a  decadencia  das  xentes
do mundo do espectáculo, a quen o
triunfo lles nega ás veces a posibili-
dade doutros afectos. Un drama que
retrata a outra cara do show, o que
ocorre entre bastidores.

NOTAS SOBRE A PELÍCULA

Bob Fosse leva a cabo un exercicio
de sinceridade brutal na súa cuarta
película,  abríndose  o  peito  e  mos-
trándose en carne viva tal e como é,
con todas as mesquindades e  defec-
tos,  algo  que  moi  poucos  artistas
tiveron  a coraxe de facer.  O suceso
desde o que xermola a idea da pelí-
cula é o infarto que sofre Fosse en
1975 cando compaxinaba a intermi-
nable edición da súa película Lenny,
biopic sobre o cómico Lenny Bruce,
coa montaxe do espectáculo musical
Chicago en Broadway. Esta forte in-
fluencia queda mesmo reflectida no
titulo  do  filme,  que  corresponde  a
unha das pezas dese musical.

Con  practicamente  cada  escena  e
cada  frase  inspirada  na  súa  propia
vida, Fosse e mais o guionista e pro-
dutor Robert Alan Arthur construíron
un  guión  tan  sanguento  que  a  súa
terceira  esposa  e  principal  musa,
Gwen  Verdon,  non  quixo  participar
(a personaxe inspirada nela sería in-
terpretada por Leland Palmer). Non
así a súa principal amante, Ann Rein-
king, bailarina que practicamente se
interpretaba a si  mesma e que con
todo tivo que realizar un casting pa-
ra poder optar ao papel. O seu prin-
cipal acerto foi escoller Roy Scheider

para o personaxe principal (nun pri-
meiro momento pensara en Richard
Dreyfuss), ao que cambiou do rexis-
tro de papeis de tipo duro que viña
interpretando para moldealo ao seu
xeito. Destaca tamén Jessica Lange
no  seu  segundo  traballo  na  gran
pantalla.

Nesta  ocasión  Fosse  contratou  a
Giuseppe Rotunno, director de foto-
grafía habitual de Federico Fellini.
Se a súa anterior película Noites na
cidade era unha adaptación musical
do filme do italiano Noites de Cabi-
ria,  nesta  obra  recoñecíanse  in-
fluencias  e  similitudes  do  mesmo
director  de  8½,  polo  que  ten  de
etapa de crise creativa e fantasías
que rodean ao cineasta.

A  adaptación  musical  de  Ralph
Burns, colaborador habitual  de Fo-
sse, é excelente (de feito gañou o
Oscar por este traballo), aínda que
a  súa  achega  son  pequenos  pero
efectivos  apuntamentos  musicais
que van do arranxo do Concerto de
Vivaldi  para  espertar  cada  día  ao
protagonista, a momentos tolos de
esmorga no hospital ou o baile coa
súa  filla  no  estudo  tratando  de
crear unha coreografía. 

Filmada un pouco ao estilo dun fal-
so documental, no que a vida cotiá
do coreógrafo e director vai  alter-
nando  con  diálogos  oníricos  cunha
misteriosa dama que probablemen-
te sexa a Morte, a miúdo teremos a
sensación non  de estar  a  asistir  a
unha ficción, senón de estar a ver
ensaios gravados, probas de casting
reais,  sucesos  que  un  documenta-
lista  mesturou  coa  ficción  de  ma-
neira  maxistral.  Do  mesmo  xeito
que Cabaret, All That Jazz non é un
musical en sentido estrito; pero dá
a impresión de que a Fosse o musi-
cal clásico importáballe ben pouco.
A el o que lle importa é a música, a
danza, o frenesí. Todo o demais é
accesorio. E desde logo está filma-
do cuns serenos movementos de cá-
mara que conviven cunha montaxe
sincopada e salvaxe, que van pare-
llos coa súa proverbial imaxinación,
enxeño e descaro nos movementos 

dos seus bailaríns.

Descaro que chega aquí ás súas cotas
máximas. Fosse sempre foi un coreó-
grafo que tendía á provocación, ao
paroxismo da sensualidade no corpo
e os movementos dos seus artistas, e
emociona velo defender un número
que os  seus  produtores  se  negan a
incluír. E é que non falta a prover-
bial batalla entre a liberdade creati-
va e o pragmatismo financeiro. Por-
que a obra cinematográfica de Fosse
é un exemplo de liberdade, vontade,
e independencia. E o seu cinema vai
perdurar como expresión máxima da
axitada e escandalosa personalidade
deste gran home da música e a dan-
za. 

NOTAS DO COLEXIO DE MÉDICOS
SOBRE A ENFERMIDADE

Bob  Fosse,  actor,  bailarín,  coreó-
grafo e director  de cinema estado-
unidense  (1927-1987)  encárnase  en
Joe Gideon (Roy Scheider) nesta es-
tupenda  película  onde  o  abuso  do
tabaco,  o  alcol  e  as  anfetaminas
precipitan  ao  personaxe  cara  a  un
fastuoso final simbólico sobre un re-
lucente escenario. 

A enfermidade coronaria ou cardio-
patía isquémica, da que o infarto de
miocardio é a súa máxima expresión,
continúa a ser  a primeira causa de
mortalidade a nivel mundial, a pesar
dos esforzos realizados na súa pre-
vención, diagnóstico e tratamento.

Fumador  e  bebedor  empedernido,
sobrevivente a duras penas do vór-
tice cotián  da tensión laboral  e  os
excesos  sexuais,  o  protagonista  de
All  That Jazz rexeita unha e outra
vez as recomendacións dos médicos,
preferindo brillar como unha estrela
rutilante  e  extinguirse  como  unha
explosión de fogos artificiais en aras
do espectáculo total.

O actor Roy Schreider, coñecido po-
las  súas  intervencións  en  Quenlla
(Steven  Spielberg,  1975)  ou  Mara-
thon  Man (John  Schlesinger,  1976),
faleceu en 2008 aos 75 anos polo pa-
decemento dun mieloma múltiple.

Vindeira sesión do ciclo 27 de febreiro: Project Nim · James Marsh 


