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Arrebato. España, 1979. Cor, 110 min. Intriga | Dirección e guión: Iván Zulueta | Fotografía: Ángel Luis Fernández |
Música: Grupo  Negativo  |  Intérpretes:  Eusebio  Poncela  (Sirgado),  Cecilia  Roth  (Ana),  Will  More  (Pedro),  Marta
Fernández-Muro (Marta), Carmen Giralt (Carmen), Helena Fernán-Gómez (Gloria) | Produción: Nicolás Astiarraga P.C.

PREMIOS
a

Festival Fantasporto 1981
Premio  da  Crítica,  Mellor  Actor  e
Guión

SINOPSE
a

Tras finalizar da súa segunda longa-
metraxe,  o  cineasta  José  Sirgado
séntese  profundamente  insatisfeito
coa  súa  vida  ao  entrar  na  trintena.
Debátese entre a insatisfacción que
lle causa a súa carreira cinematográ-
fica,  as secuelas da súa adicción á
heroína e a nostalxia da súa relación
con Ana, que fora a protagonista da
súa ópera prima. Un día, ao volver a
casa, atópase coas dúas tentacións,
a heroína e Ana,  á súa disposición.
Tamén recibe un misterioso paquete
enviado por Pedro, un personaxe in-
quedante,  que lle manda unha pelí-
cula gravada en Super 8 onde José
atopará  tanto  unha  vía  de  escape
como o camiño sen retorno ao maior
dos infernos. 

NOTAS DA PELÍCULA

O deseñador  de  carteis  e  cineasta
vasco  Iván  Zulueta  rodara  películas
underground e contraculturais en pe-
queno formato nos anos 60. Tras o
relativo éxito da curtametraxe  Leo é
pardo no Festival de Berlín, Zulueta
escribiu  un  guión  titulado  Arrebato,
que relata a experiencia dun cinesta
que se filma mentres dorme. 
a

Nun principio Zulueta tivo a intención
de facer outro máis dos seus Super
8, nos que todo o peso técnico re-
caía nas súas mans: fotografía, son,
cámara e montaxe. Pero viu maiores
posibilidades  a  esa  historia  e  co-
mentoulle ao produtor dos seus últi-
mos traballos, Augusto Martínez To-
rres,  a  posibilidade  de  facer  unha
longametraxe a partir dese argumen-

to. Así,  Zulueta comezou a desen-
volver novas situacións, crear novos
personaxes  e  enriquecer  a  trama
orixinal.
a

Tras  establecer  conversas  con va-
rias  persoas  dispostas  a  financiar
aquel  proxecto,  apareceu  Nicolás
Astiárraga, un arquitecto leonés moi
interesado  no  cinema.  Tras  ver  os
traballos anteriores do director e fa-
lar sobre o guión, púxose en marcha
a pre-produción do filme.
a

A rodaxe resultou ser  un pesadelo
caótico. Traballando cun minúsculo
equipo, Zulueta tivo que enfrontarse
a innumerables problemas: a produ-
ción superou o calendario e o orza-
mento previstos e o director sufriu
varias  dificultades  persoais  que  o
obrigaron a rexeitar unha oferta para
dirixir un episodio de  Contos eróti-
cos, un proxecto ómnibus coordina-
do por Martínez Torres. 
a

Moitas das imaxes que o personaxe
de Will  More filma co seu Super 8
proceden de curtametraxes anterio-
res de Zulueta (principalmente  Ma-
saxe e  Festa).  As  imaxes  foron
transferidas a de 35 mm, o que lles
confire unha textura especial. Unha
curiosidade  é  que  nelas  aparecen
personaxes  coñecidos  da  Movida
madrileña como Olvido Gara (Alas-
ka)  que  non  aparecen  acreditados
na película.
a

Debido a certos problemas co son
directo, gran parte da película hou-
bo de ser dobrada durante a post-
produción. O personaxe interpreta-
do  por  Helena  Fernán  Gómez  foi
dobrado por Pedro Almodóvar con
voz de falsete, que era amigo e fan
do cineasta; de feito, traballaría con
varios dos actores deste filme (Eu-
sebio  Poncela,  Cecilia  Roth,  Marta
Fernández Muro)  nas súas propias
películas.

O final coa ametralladora é unha idea
do  actor  Eusebio  Poncela.  Lamen-
tará esta suxestión máis tarde, pen-
sando  que  o  final  pensado  inicial-
mente polo director era mellor.
a

A versión orixinal da película duraba
aproximadamente  3  horas.  Zulueta
estivo de acordo en cortar 30 minu-
tos por razóns comerciais; con todo,
o produtor cortou outros 40 minutos
de  película  sen  o  coñecemento  do
director.
a

A película tivo problemas para a súa
distribución.  Estreouse  con  poucas
copias  en  xuño  de  1980,  pero  de-
mostrou ser un fracaso no despacho
de billetes e retirouse despois duns
días da carteleira, para desaparecer
no esquecemento.

Aquí é onde o mito que rodea a pelí-
cula  toma  o  relevo.  Para  comezar,
Zulueta non fixo outra película desde
Arrebato: tras  sufrir  varias  doenzas
físicas, retirouse ao seu San Sebas-
tián natal, onde deseñou varios car-
teis para as películas do seu amigo
Almodovar.  Todo isto non fixo máis
que fortalecer o estatus lendario da
película. 
a

A pesar  da súa indispoñibilidade,  a
fama  e  a  importancia  de  Arrebato
creceron  gradualmente,  convertén-
doa  nun  filme  maldito,  unha  expe-
riencia  cinematográfica  única  e  un
título emblemático para a nova onda
de cineastas españois de principios
dos anos 80.  Cineastas  como Álex
de la Iglesia e Almodóvar profesaron
reiteradamente a súa admiración po-
la película e sinalaron a enorme in-
fluencia que tivo no seu traballo. 
a

A pesar de que a Movida madrileña
tentou absorber a película e o seu di-
rector dentro dese movemento cultu-
ral específico,  Arrebato aínda existe
só por si mesma, como unha “pelí-
cula-illa” única no cinema español.

Vindeira sesión, domingo 20: A semente do diaño · Roman Polanski


