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Rosemary's Baby.  Estados Unidos, 1968. Cor, 136 min. Terror |  Dirección e guión: Roman Polanski |  Fotografía:
William A. Fraker | Música: Christopher Komeda | Intérpretes: Mia Farrow (Rosemary), John Cassavetes (Guy), Ruth
Gordon (Minnie), Sidney Blackmer (Roman), Maurice Evans (Hutch) | Produción: Paramount, William Castle Prod.

PREMIOS
a

Premios Oscar 1968
Mellor Actriz Secundaria
Premios Globos de Ouro 1968
Mellor Actriz Secundaria
Premios David di Donatello 1968
Mellor Dirección e Actriz Estranxeira

SINOPSE
a

Guy e Rosemary Woodhouse, un ma-
trimonio neoiorquino, múdanse a un
edificio situado fronte a Central Park,
sobre o cal, segundo un amigo, pesa
unha maldición. Unha vez instalados,
fanse  amigos  de  Minnie  e  Roman
Castevet, uns veciños que os colman
de atencións. Ante a perspectiva dun
bo futuro, os Woodhouse deciden ter
un fillo; pero cando Rosemary queda
embarazada,  o  único  que  lembra  é
facer o amor cunha estraña criatura
que lle deixou o corpo cheo de mar-
cas.  Co  paso  do  tempo,  Rosemary
empeza a sospeitar  que o seu em-
barazo non é normal. 

NOTAS DA PELÍCULA

Baseada no best seller do escritor Ira
Levin,  trátase  dunha  das  mellores
películas  de  terror  sobrenatural  de
todos os tempos, cun gran éxito de
crítica e de despacho de billetes que
serviu de inspiración posteriormente
para outros filmes do xénero.
a

O axente do novelista estableceu ne-
gociacións con Alfred Hitchcock, pe-
ro ao final o trato pechouse con Wi-
lliam Castle,  produtor  e  director  de
filmes de terror de serie B como Ca-
lafrío ou  A mansión dos horrores. O
seu olfacto dicíalle que debía dirixir
el  mesmo  a  película,  aínda  que  o
produtor  da  Paramount  Robert
Evans,  que  financiaba  o  proxecto,
persuadiuno para que acabase exer-
cendo  de produtor  e entrevistase ao

prometedor director Roman Polans-
ki, de quen era admirador. O polaco,
que quería abrirse camiño en Holly-
wood,  namorou da novela e a súa
intención  era  escribir  el  mesmo  o
guión  permanecendo  fiel  ao  texto
de Levin. Trasladouse a Santa Móni-
ca e traballou de maneira frenética:
en  tres  semanas xa  tiña  unha pri-
meira versión. 
a

Tras  barallar  os  nomes  de  Steve
McQueen,  Tony  Curtis,  Paul  New-
man  ou  Jack  Nicholson,  a  mellor
opción  para  Guy  era  Robert  Red-
ford. Con todo, o actor fora acusa-
do  de  incumprimento  de  contrato
coa Paramount e Polanski tivo que
conformarse con John Cassavetes,
que aceptou a proposta para finan-
ciar o seu seguinte filme.
a

Para  Rosemary  pensouse  en  Jane
Fonda, pero xa estaba comprometi-
da con  Barbarella.  Polanski decan-
touse  pola  súa  prometida,  Sharon
Tate, e logo por Tuesday Weld. Cas-
tle insistiu en que vise a Mia Farrow,
a nova esposa de Frank Sinatra, de
22 anos. O cineasta escolleuna en
canto falou con ela,  xa que a súa
presenza etérea contrastaba coa at-
mosfera opresiva que quería crear.
a

A produción comezou en agosto de
1967, cun orzamento de 3,2 millóns
de dólares. A filmación en interiores
tivo  lugar  nos  estudios  da  Para-
mount  en Hollywood,  mentres  que
para os planos exteriores elixiuse o
edificio Dakota de Manhattan, trans-
formado no edificio Bramford. A ro-
daxe resultou tan aterradora como a
historia: Polanski non tardou en eri-
xirse  no  deus  absoluto  da  produ-
ción, mostrando o seu desprezo po-
los actores,  aos que trataba como
un tirano. 
a

Frank Sinatra, foi o primeiro en pro-
testar  e esixir á súa muller  que dei-

xase o proxecto. A rodaxe íase de-
morando polo perfeccionismo do di-
rector e a súa tendencia obsesiva a
repetir unha e outra vez as tomas até
que quedaban tal e como el quería.
Sinatra, canso de esperar á súa es-
posa, enviou ao seu avogado ao es-
tudio  para entregarlle  os papeis  do
divorcio diante de todo o equipo. A
intérprete caeu nunha profunda de-
presión, que ao cabo resultou bene-
ficiosa para o seu rol, pois envorcou
toda a súa tensión emocional na súa
atormentada Rosemary.
a

Farrow, que era vexetariana, foi obri-
gada a comer fígado cru varias ve-
ces ante da cámara. Non foi o único
desagradable que Polanski fixo facer
a  Mia,  pois  na  escena  onde  cruza
unha avenida ateigada sen mirar, non
quixo pechar o tráfico e a moza case
se xoga a vida para que os planos
resultasen  máis  perturbadores.  Fa-
rrow non adoitaba protestar e seguía
sumisa as instrucións do realizador,
co que estableceu unha gran amiza-
de.  Todo o contrario  que Cassave-
tes, ao que lle encantaba improvisar
e que sufría cada vez que tiña que
repetir os seus diálogos, unha situa-
ción que fixo tremer o set  en máis
dunha ocasión debido ás continuas
pelexas entre ambos. 
a

A tensión foi  en aumento conforme
Polanski se pasaba do orzamento e
dos días previstos de rodaxe. A pro-
dutora quixo despedilo, pero cando
viron a metraxe gravada, decatáron-
se  de  que  era  demasiado  bo  para
rescindirlle o contrato. A semente do
diaño estreouse  en  xuño  de  1968.
Foi un auténtico éxito e non tardou
en recibir  o cualificativo de película
de culto. Castle recibiu ameazas de
morte de persoas que crían que o fil-
me trouxera a presenza de Satán á
Terra, e estaba convencido de que a
película estaba maldita.
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