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La Strada. Italia, 1954. B/N, 103 min. Drama | Dirección: Federico Fellini | Guión: Tullio Pinelli, Federico Fellini |
Fotografía: Otello Martell  |  Música: Nino Rota |  Intérpretes: Anthony Quinn (Zampanò),  Giulietta Masina (Gel-
somina), Richard Basehart (Matto), Aldo Silvani (Sr. Xirafa), Marcella Rovere (viúva) | Produción: Ponti de Laurentiis

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1954
Mellor Dirección
Premios Oscar 1956
Mellor Filme de Fala Non Inglesa 

SINOPSE
a

O forzudo Zampanò, que actúa rom-
pendo cadeas co peito polas vilas, e
a súa inocente e servil noiva Gelso-
mina (que Zampanò lle mercou á súa
nai por 10.000 liras) únense ao palla-
so trapecista Matto para formar unha
curiosa  troupe  de  circo  itinerante.
Preocupado polos malos tratos físicos
de  Zampanò á doce Gelsomina, Ma-
tto tenta convencela para que fuxa
con el. Con todo, Gelsomina rexeita
todas as oportunidades para abando-
nar ao forzudo.

CURIOSIDADES DA PELÍCULA

O proceso creativo de Fellini para La
Strada iniciouse  coa  idea  de  dúas
persoas que se dirixen xuntas cara a
un desenlace fatal, e non saben por
que. Eses sentimentos convertéronse
en imaxes: a neve caendo silenciosa-
mente sobre o océano, diversas com-
posicións  de  nubes  e  o  canto  dun
rousinol.  Finalmente,  todo  cadrou
cando decidiu basear a Gelsomina no
personaxe real de Giulietta Masina, a
súa esposa desde había cinco anos. A
idea para Zampanò viu da súa infan-
cia na vila costeira de Rimini, onde
vivía un castrador de porcos que era
coñecido como un mullereiro.

Fellini  conseguiu  financiamento  a
través dos produtores  Dino de Lau-
rentiis e Carlo Ponti, que querían a
Silvana Mangano (esposa de de Lau-
rentiis) como Gelsomina e Burt Lan-
caster  como  Zampanò,  pero  Fellini
rexeitou  ambas  as  opcións:  Masina
fora a inspiración para o proxecto, e
Fellini non aceptaría a outra. Para o
rol de Zampanò, Fellini pensara nun
actor non profesional, polo que pro-
bou a varios forzudos de circo, sen
sorte.

Tamén tivo problemas para  atopar
ao actor idóneo para o papel de Il
Matto. A súa primeira opción foi Mo-
raldo Rossi, que era membro do seu
círculo social e tiña a personalidade
e o físico axeitados, pero Rossi que-
ría ser o axudante de dirección, non
un intérprete. Alberto Sordi, prota-
gonista dos primeiros filmes de Fe-
llini,  O xeque branco e  Os inútiles,
devecía por asumir o papel, e sen-
tiuse moi decepcionado cando Felli-
ni  o  rexeitou  tras  unha  proba  de
vestiario, non volveron colaborar.

A película foi  filmada en Bagnore-
gio, Viterbo, Lacio, Ovindoli, L'Aqui-
la e Abruzzo. Os domingos, Fellini e
Basehart conducían polo campo, na
procura de escenarios para a rodaxe
e o sitio adecuado para comer, ás
veces visitando até 6 restaurantes.

A produción comezou en outubro de
1953, pero tivo que deterse ás pou-
cas semanas cando Masina escordou
un  nocello  durante  a  escena  con
Quinn no convento. Coa rodaxe sus-
pendida, de Laurentiis viu a oportu-
nidade para substituír  a  Masina,  a
quen nunca quixera para o papel e
que aínda non asinara un contrato.
Isto mudou cando os executivos de
Paramount viron algunhas tomas e a
eloxiaron,  dando  lugar  a  que  de
Laurentiis lle fixese asinar un con-
trato por aproximadamente un ter-
zo do salario de Quinn.

O novo calendario causou un confli-
to para Anthony Quinn, que se com-
prometera  para  interpretar  o  he-
roe de Attila, tamén producida por
de  Laurentiis  e  dirixida por  Pietro
Francisci. Ao principio, Quinn pen-
sou en retirarse de La Strada, pero
Fellini  convenceuno  de que traba-
llase en ambas as películas simulta-
neamente, rodando  La Strada pola
mañá e Attila pola tarde. O plan a
miúdo requiría  que  o  actor  se  er-
guese ás 3:30 co fin de capturar a
luz temperá que Fellini procuraba,
e logo saír ás 10:30 cara a Roma e
transformarse en Atila para a tarde.

A pesar dun orzamento axustado, o
supervisor de produción Luigi Giacosi
puido alugar un pequeno circo diri-
xido por un home chamado Savitri,
un forzudo e bombeiro que adestrou
a Quinn e que proporcionou o coche
que se destruíu na escena despois do
asasinato. A escaseza de fondos re-
quiría  que  Giacosi  improvisase  en
resposta  ás  demandas  de  Fellini.
Cando a rodaxe continuou na prima-
vera, Giacosi foi quen de recrear as
escenas  de  inverno  poñendo  trinta
bolsas de xeso en todas as sabas que
puido atopar para simular unha pai-
saxe  de  neve.  Cando  se  precisaba
unha escena do xentío, Giacosi con-
venceu  ao  sacerdote  local  para
adiantar  uns  días  a  celebración  do
do santo patrón da vila, asegurando
así a presenza duns 4.000 extras non
remunerados. 

Fellini era un notorio perfeccionista,
e  isto  podía  ser  esgotador  para  o
equipo. Quinn contaba que para se-
leccionar  a  caixa  na  que  Zampanò
gardaba os cigarros, escudriñou máis
de  500  caixas  antes  de  atopar  a
axeitada.

Como era a práctica común nas pelí-
culas  italianas  da  época,  a  rodaxe
facíase sen son; o diálogo engadíase
máis  tarde  xunto  coa  música  e  os
efectos  sonoros.  Como  consecuen-
cia,  os  membros  do  elenco  xeral-
mente falaban na súa lingua mater-
na durante a rodaxe: Quinn en espa-
ñol, Basehart en inglés, Masina e os
demais en italiano. Fellini  inventou
unha técnica que el chamou “dicción
numerolóxica”:  en troques de reci-
tar diálogos, o actor tiña que contar
números. Así, unha liña de 15 pala-
bras equivalía a contar até 30.

Mentres filmaba as escenas finais no
peirao  de  Fiumicino,  Fellini  sufriu
unha grave depresión clínica, condi-
ción que el e os seus achegados tra-
taron  de  manter  en  segredo.  Foi
quen de completar a rodaxe só des-
pois  de  recibir  o  tratamento  dun
eminente psicanalista freudiano.
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