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Ladri di biciclette. Italia, 1949. B/N, 93 min. Drama | Dirección: Vittorio De Sica | Guión: Cesare Zavattini | Fotogra-
fía: Carlo Montuori | Música: Alessandro Cicognini | Intérpretes: Lamberto Maggiorani (Antonio), Enzo Staiola (Bruno),
Lianella Carell (Maria), Gino Saltamerenda (Baiocco), Vittorio Antonucci (ladrón) | Produción: Produzioni De Sica
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Premio Especial do Xurado
Premios Oscar 1949
Mellor Película Estranxeira
Globos de Ouro 1949
Mellor Película Estranxeira
Premios BAFTA 1949
Mellor Película

SINOPSE
a

Na Roma da posguerra, Antonio, un
obreiro en paro, consegue un sinxelo
traballo pegando carteis a condición
de que posúa unha bicicleta, xa que
ten que percorrer grandes distancias.
Dese xeito, a duras penas consegue
mercar  unha,  pero  no  seu  primeiro
día de traballo róubanlla. Antonio de-
nuncia os feitos ás autoridades pero
estas non fan nada por axudalo, de
modo que Antonio e o seu fillo Bruno
comezan a procura por recuperar  a
súa bicicleta.

NOTAS DA PELÍCULA

Ladrón de bicicletas é  a  obra  máis
coñecida do neorrealismo italiano, o
movemento  que  comezou  formal-
mente coa  Roma,  cidade aberta de
Roberto Rossellini,  e que tiña como
obxectivo darlle ao cinema un novo
grao de realismo. Despois do fracaso
comercial  do  seu  filme  anterior  O
limpabotas, cun público afeito ás pe-
lículas  do  período  fascista  ou  ás
grandes  producións  de  Hollywood,
De Sica quixo facer esta nova pelí-
cula  custase  o  que  custase,  até  o
punto de investir o seu propio diñeiro
no  proxecto  e  pedirlles  cartos  aos
amigos. 
a

A película supostamente adaptaba a
novela Ladróns de bicicletas do poe-
ta e artista Luigi Bartolini, aínda que
da obra orixinal nada queda no filme

agás  o  título  e  certos  dispositivos
argumentais. Tras seis versións pre-
vias, no guión definitivo, escrito por
Cesare Zavattini con achegas do di-
rector, durante a procura da súa bi-
cicleta o protagonista cruzarase con
outros personaxes que malviven co-
mo  poden  na  cidade  (prostitutas,
mafiosos, beatas, barrendeiros, es-
moleiros amas de casa, feirantes...):
con estas escenas De Sica preten-
día amosarlle ao público a pobreza
e o paro da Italia da posguerra. Bar-
tolini  foi  moi  crítico  coa  película,
pois cría que traizoara o espírito do
seu libro, no que o protagonista era
un  intelectual  de  clase  media  (el
mesmo) e o tema era unha invectiva
contra a sociedade italiana trala li-
beración aliada pola ruptura da orde
civil e o comunismo anárquico.
a

Seguindo os preceptos do neorrea-
lismo, De Sica filmou só en localiza-
cións e sen escenografías, e traba-
llou  unicamente  con  actores  non
profesionais. O feito de que os pa-
peis  dalgúns  actores  coincidisen
coa  súa  vida  fóra  da  pantalla  en-
gadiu  realismo  ao  filme.  Lamberto
Maggiorani era un operario de fábri-
ca que levara ao seu fillo a unha au-
dición e que conquistou ao cineasta
pola súa forma de camiñar. A Enzo
Staiola  descubriuno  no  barrio  de
Garbatella mentres axudaba ao seu
pai  a  vender  flores.  Lianella  Carell
era  unha  xornalista  e  escritora  ro-
mana que, tras facerlle unha entre-
vista a De Sica,  foi incluída no elen-
co. Carell rodará outros filmes, pero
sen  a  sorte  profesional  desta  pri-
meira película.
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A película  rodouse en  Roma entre
maio e agosto de 1948. Houbo car-
tos  abondo  para  que  a  produción
pagase como extras a 40 vendedo-
res de bicicletas e poder amosar os

os seus locais reais. Mesmo se pa-
gou á compañía de bombeiros para
crear unha choiva vespertina no mer-
cado de Porta Portese. 
a

O suposto realismo do filme corres-
ponde  a  unha  moi  ben  planeada
posta en escena.  Así,  para rodar  a
secuencia do roubo da bicicleta usá-
ronse seis cámaras e unha sincroni-
zación  perfecta  cos  semáforos  do
sector para que o ladrón puidese es-
capar entre o tráfico. Alternando pla-
nos  minuciosamente  preparados
(seica David Lean quedou impresio-
nado nunha visita á rodaxe pola ha-
bilidade de De Sica para as escenas
en exteriores con ducias de extras)
con outros que foron produto da ca-
sualidade (o plano xeral no que Bru-
no case é atropelado por dous auto-
móbiles estivo a piques de acabar en
traxedia),  o  director  logra  transmitir
en  todo  momento  unha  absoluta
sensación de verdade.
a

O último plano da película, con Anto-
nio e Bruno afastándose da cámara,
é unha homenaxe ao final de moitos
filmes de Charlie Chaplin,  que foi o
cineasta favorito de De Sica.

Cando se estreou Ladrón de bicicle-
tas en Italia, foi recibida con hostili-
dade por retratar aos italianos de for-
ma negativa: era habitual que o pú-
blico pedise a devolución do prezo
do billete (aínda así, chegaría a ser o
8ª título máis visto desa tempada). A
acollida internacional é ben diferen-
te,  recadando  250  millóns  de  liras
(cos que De Sica puido pagar as dé-
bedas contraídas) e chegando a ga-
ñar un Oscar honorífico (a categoría
de Mellor Película Estranxeira intro-
duciuse en 1956).  O filme figura na
lista de mellores películas do Vatica-
no polos seus valores humanísticos
e na de “100 películas que conser-
var” do Ministerio de Cultura italiano.
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