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Saturday Night and Sunday Morning. Reino Unido, 1960. B/N, 89 min. Drama | Dirección: Karel Reisz | Guión: Alan
Sillitoe | Fotografía: Freddie Francis | Música: John Dankworth | Intérpretes: Albert Finney (Arthur), Shirley Anne Field
(Doreen), Rachel Roberts (Brenda), Hylda Baker (Ada) | Produción: Woodfall Film Productions

PREMIOS
a

Festival de Mar de Plata 1961
Mellor Película
Premios BAFTA 1960
Mellor Filme Británico, Actriz Británi-
ca e Promesa

SINOPSE
a

Arthur  Seaton é un mozo inglés de
carácter  rebelde que traballa  nunha
fábrica de Nottingham. Trata de fuxir
da súa rutineira e aburrida vida be-
bendo e divertíndose canto pode as
fins de semana. Esa é a única meta
da súa vida: pasalo o mellor posible.
Ten un romance con Brenda, a muller
dun compañeiro de traballo, e simul-
taneamente  comeza  unha  relación
con Doreen, unha muller solteira da
súa quinta. Todo se complica cando
queda embarazada.

NOTAS DA PELÍCULA

O Free Cinema é un movemento ci-
nematográfico británico que nace en
febreiro de 1956, a partir do “Mani-
festo dos  Mozos Anoxados”  (Angry
Young Men) e se prolonga ao longo
de toda a década de 1960. Caracte-
rízase por unha nova corrente de rea-
lismo  social  e  determinación  ruptu-
rista coa que algúns cineastas novos
quixeron diferenciarse (en termos de
temas, linguaxe e tipo de produción)
do cinema británico de toda a vida.
Directores  coma  Karel  Reisz,  Jack
Clayton,  Lindsay  Anderson,  John
Schlesinger e Tony Richardson adap-
taron obras de escritores coma Alan
Sillitoe, John Braine e John Osborne
e  retrataron  historias  inspiradas  no
cotián e comprometidas coa realida-
de, como reacción fronte á artificiali-
dade de Hollywood. Un tropo común
nestas películas era o personaxe do
mozo anoxado de clase traballadora

que  se  rebela  contra  o  sistema
opresivo dos seus maiores.  Poste-
riormente dá lugar á corrente do ci-
nema  social  inglés,  cuxo  máximo
representante é Ken Loach. 
a

Baseada na novela de Alan Sillitoe,
que  daquela  era  o  máis  lido  dos
mozos anoxados, a ópera prima de
Karel Reisz sitúa os conflitos no am-
biente  obreiro  da  cidade  natal  do
escritor.  Aí  vive  o  irresponsable  e
sempre  furioso  Arthur,  no  que  se
pode recoñecer  a  Sillitoe.  O mozo
rexeita as regras de conduta, é re-
belde coa orde establecida e abo-
rrece  o modelo  anacrónico  de  so-
ciedade para el. Noutro nivel, a tra-
ma destapa o dobre fondo da súa
identidade,  diariamente  exposta  á
paranoia  dunha  existencia  baleira,
insatisfeita e pouco ética.  Pouco a
pouco, o retrato de Arthur amplíase
a  unha  dimensión  colectiva  onde
xorden os males e as contradicións
dunha sociedade cansa e sospeito-
sa e serve para denunciar un siste-
ma económico opresivo e aliñado. 
a

Un dos descubrimentos da película
chámase Albert Finney, un vigoroso
actor  de  23  anos  que  pronto  se
convertería nunha das novas estre-
las do cinema inglés. O outro nome
salientable é o de Freddie Francis,
un  director  de  fotografía  capaz  de
captar  con  austero  naturalismo  e
semellanza  documental  as  casas,
obradoiros, tabernas e suburbios da
clase traballadora británica.
a

Sábado noite,  domingo mañá  foi  a
primeira película británica en rodar
todos os seus planos en exteriores.
A maioría dos exteriores rodáronse
na propia Nottingham, aínda que al-
gunhas escenas se filmaron noutros
lugares.  A  escena  nocturna  fronte
ao pub The British Flag filmouse ao
longo de Culvert Road en Battersea,

nos arrabaldes deLondres. As esce-
nas de peche mostran a Arthur e Do-
reen nunha ladeira de herba con vis-
tas  a  unha  urbanización  de  nova
obra  filmáronse  en  Wembley  coa
axuda  dos  construtores  de  Nottin-
gham Simms Sons & Cooke.
a

Cun  orzamento  de  pouco  máis  de
100.000  libras,  a  película  pasouse
3.500 libras do orzamento previsto e
dous días sobre o calendario de ro-
daxe,  pois  filmar  na fábrica de No-
ttingham resultou máis difícil do es-
perado. Woodfall comprou os derei-
tos da novela por 2.000 libras e con-
seguiu que Stiltoe fixera o guión por-
que non podían permitirse un guio-
nista profesional. A película obtivo un
beneficio de 500.000 libras no des-
pacho de billetes.

En 1999,  o British Film Institute  in-
cluíu a Sábado noite, domingo mañá
no posto 14º da súa lista de 100 me-
llores  películas  británicas.  Desde  a
súa estrea, é un filme con gran influ-
encia na cultura británica,  Impresio-
nado pola película, John Lennon es-
cribiría  Working  Class  Hero,  unha
canción chea de rabia. Morrissey, o
cantante  e  letrista  de  The  Smiths,
afirmou que é o sei filme favorito, e
puxo citas aos seus diálogos en va-
rias das súas cancións. A película é a
orixe do título do álbum de debut da
banda de rock indie Arctic Monkeys,
Whatever  People  Say  I  Am,  That's
What I'm Not, e do título do disco en
directo  de  The  Stranglers.  Arthur
Seaton  é  mencionado  na  canción
Where Are they Now? de The Kinks,
e tamén na canción From Across the
Kitchen Table de The Pale Fountains.

O produtor  do filme,  Tony  Richard-
son, daría o salto á dirección adap-
tando a seguinte obra de  Sillitoe,  A
soidade do corredor de fondo.

Vindeira sesión, venres 20: A lei do desexo · Pedro Almodóvar


