
50º Aniversario
Sesión do 18 de outubro de 2020                                                              O gatopardo

Il gattopardo. Italia, 1963. Cor, 186 min. Drama |  Dirección: Luchino Visconti |  Guión: S Cecchi d'Amico, P Festa
Campanile, M Franciosa, E Medioli, L Visconti | Fotografía: Giuseppe Rotunno | Música: Nino Rota | Intérpretes: Burt
Lancaster (Fabrizio), Claudia Cardinale (Angelica), Alain Delon (Tancredi), Paolo Stoppa (Calogero), Rina Morelli (Maria
Stella), Romolo Valli (Pirrone), Terence Hill (Cavriaghi) | Produción: Titanus, SGC
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Festival de Cannes 1963
Palma de Ouro

SINOPSE
a

En 1860, na época da unificación de
Italia, a vida de Don Fabrizio, Prínci-
pe de Salina,  e da súa familia vese
alterada tras a invasión de Sicilia po-
las tropas de Garibaldi. Para afastar-
se dos disturbios, a familia refúxiase
na  casa  de  campo que  posúen  en
Donnafugata  en  compañía  de  Tan-
credi, sobriño predilecto de Don Fa-
brizio e simpatizante do movemento
de Garibaldi. 

NOTAS DA PELÍCULA

Il Gattopardo, que podería traducirse
con  máis  propiedade  como  O  leo-
pardo,  foi  unha  novela  escrita  en
1955 polo siciliano Giuseppe Tomasi,
príncipe de Lampedusa. O manuscri-
to foi rexeitado por varias editoras, e
só se publicou trala morte do autor
por iniciativa do novelista Giorgio Ba-
ssani. Converteuse nun best-seller e
obtivo os premios literarios máis im-
portantes  do  país.  Poucos  libros
contan con tanto detalle e verosimili-
tude a historia da unificación italiana,
e a transición dun modelo social no
que reinaba a aristocracia cara a ou-
tro no que a burguesía ascendía para
ocupar o seu lugar. 
a

Visconti era un afamado director de
ópera e cinema que xa creara obras
de prestixio como  Rocco e os seus
irmáns. Ao provir dunha das liñaxes
máis  antigas  de  Italia  (os  seus  de-
vanceiros foron donos de Milán du-
rante o Renacemento),  ninguén me-
llor ca el podía entender  O gatopar-
do. Un dato curioso é que, ademais
de aristócrata, era comunista.

O director quería como protagonista
ao soviético Nicolai Cherkasov, que
traballara con Eisenstein en  Iván o
Terrible, pero ao non estar dispoñi-
ble, expresou a súa preferencia por
Laurence Olivier ou Marlon Brando.
Nin un nin outro: os produtores im-
puxéronlle a Burt Lancaster sen nin
sequera consultarllo.  Isto  non gus-
tou a Visconti, o que sumado ao fei-
to de que parecía moito máis novo
có  personaxe  (o  que  se  resolveu
con  maquillaxe  e  cellas  postizas),
fixo que recibicise ao actor con ma-
nifesta hostilidade. Pero cando Lan-
caster  ofreceu  unha  interpretación
asombrosa, Visconti quedou tan im-
presionado  que  esqueceu  as  súas
reticencias, e os dous convertéron-
se en grandes amigos de por vida.
De feito traballaron de novo xuntos
dez anos despois en Confidencias.
a

Todos os actores falaban nos seus
respectivos  idiomas  durante  a  ro-
daxe  e  foron  dobrados ao  italiano
para a versión orixinal, o que entón
era bastante habitual no cinema ita-
liano. Así,  Claudia Cardinale falaba
en inglés con Lancaster, en francés
(a súa lingua materna) con Alain De-
lon, e en italiano cos outros.
a

A  música  termina  converténdose
nun personaxe máis da película.  O
responsable  é  Nino  Rota,  habitual
de  Fellini  e  autor  tamén da banda
sonora  d'O  padriño.  Rota  realizou
un traballo de arqueoloxía musical,
ao rescatar pezas da época que re-
interpretou  (unha  polka,  unha  ma-
zurca, unha conga ou un vals adap-
tado de Verdi) e complementou con
novas composicións. 
a

A rodaxe comezou en maio de 1962
en Palermo. As dúas primeiras se-
manas dos dous meses de rodaxe
en Sicilia  dedicáronse a escenas de

batalla.  Despois  de 22 semanas de
localizacións,  os interiores rodarían-
se en Roma: a fotografía de Giueppe
Rotunno e o vestiario de Piero Tosi
son unha preciosidade, e os decora-
dos non poden parecer máis auténti-
cos.  Visconti  era  escrupuloso  con
cada detalle, desde o lustre dos can-
delabros até o modo en que se des-
gastaban os chans dos palacios. Na-
da parece novo, e ao mesmo tempo
todo loce esplendoroso. O cumio do
filme sería a longa festa que ocupa
case a metade da metraxe, onde se
precipitan os conflitos xa apuntados:
un  mundo  morre  e  outro  nace,  un
amor por intereses sociais e os pro-
blemas  da  unificación  artificial  dun
país composto por pezas dispares.
a

Houbo  varias  montaxes  do  filme,
desde a de 205 minutos do director
até a de 185 imposta polos produto-
res.  Durante  a súa presentación  en
Cannes  (onde  levaría  a  Palma  de
Ouro), a crítica dividiuse entre os que
se rendían ao talento de Visconti  e
os  que apuntaban que emprendera
unha deriva academicista. Os distri-
buidores  publicitárona  como a  res-
posta italiana a  Foise co vento, e o
éxito comercial foi abafador en todo
o mundo. Delon e Cardinale conver-
teríanse en grandes estrelas.

Os últimos capítulos da novela  ori-
xinal, que contaban a historia do ma-
trimonio  entre  Tancredi  e  Angelica,
non se mostran na película de Vis-
conti.  Por  iso,  nos anos 90,  Mauro
Bolognini  quixo  adaptalos  a  modo
de secuela d'O gatopardo, cos pro-
tagonistas  que  quedaban  vivos  da
orixinal. Seica Delon chegou a acep-
tar a oferta, pero Cardinale rexeitou-
na, e falouse de Fanny Ardant como
substituta.  Por  fortuna,  a  idea  non
chegou a bo porto.

Vindeira sesión, martes 20: Ladrón de bicicletas · Vittorio de Sica


