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DUN TEMPO LIBRE A ESTA PARTE
FICHA TÉCNICA

De un tiempo libre a esta parte (Una adolescencia musical). España, 2015. Cor, 61
min. Xénero:  Documental  musical  |  Dirección e guión: Beatriz  Alonso Aranzábal |
Fotografía: César Maderal | Montaxe: Cristina Laguna | Música: vv. aa. | Participantes:
Beatriz  Alonso Aranzábal,  Jesús  Amodia,  Marta Cervera,  César Cortijo,  Almudena de
Maeztu, María José González “Yeye”, Lydia Iovane, Arturo Lanz, Amador Luque, Clara
Morán,  Juan Antonio Nieto,  Rafa  Notario,  Joaquín Rodríguez,  Julián Sanz,  Almudena
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NOTAS DO FILME
a

Durante a transición democrática española
moitos adolescentes viviron unha etapa de
liberdade e creatividade que deu orixe á
Movida  madrileña.  Neste  documental  re-
cupéranse  as  voces  de  persoas  que  esti-
veron aí, como creadores e espectadores,
mostrando  como  eran,  como pensaban  e
como están agora. Homes e mulleres que
compartiron  un  tempo  en  igualdade  de
condicións. Un tempo moi breve que paga
a pena lembrar. Sen melancolía nin nostal-
xia quíxose transmitir unha actitude, unha
enerxía e unha emoción que experimenta-
ron moitos mozos  a finais  dos  anos  70  e
principios dos 80 en España.

Con música de Los Nikis,  PVP, Alphaville,
Aviador Dro, Los Monaguillosh, Los Inicia-
dos, Oviformia Sci, La Fundación, Los Tore-
ros,  Las  Ruedas,  El  Último  Sueño,  Línea
Vienesa,  Paraíso,  Esplendor  Geométrico,
Mar  Otra  Vez,  Ángeles  Caídos,  Sindicato
Malone.

COMENTARIOS DO FILME
a

“Non apto para mitómanos! Dun tempo li-
bre a esta parte é un áxil documental so-
bre a parte salvaxe, nunca beatificada, da
Movida. Expoñen asuntos ben interesantes
como  a  abundancia  de  persoal  feminino
nos primeiros grupos ou a importancia das
vestimentas.” 
[Diego A. Manrique]

“Houbo historias de mozos, de música, de
creatividade e liberdade que tamén suce-
deron  neste  país,  Foron  máis  pequenas,
máis  subterráneas,  pero  sen dúbida máis
excitantes e veraces, que paga a pena con-
tar, e Beatriz Alonso faino con agarimo e
xustiza neste documental.” 
[Ana Curra]

“Está moi  ben exposto e  posibilita a  voz
doutros  participantes  distintos  do  xa  un
pouco sobado discurso da Movida. Un docu-
mental  que  expresa  a  posibilidade  do
triunfo incontaminado... por amor á arte.”
[Edi Clavo]
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