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8½ (Otto e mezzo). Italia, 1963. B/N, 140 min. Dramedia | Dirección: Federico Fellini | Guión: Tullio Pinelli, Federico
Fellini, Ennio Flaiano, Brunello Rondi |  Fotografía:  Gianni Di Venanzo |  Música:  Nino Rota |  Intérpretes: Marcello
Mastroianni (Guido), Claudia Cardinale (Claudia), Anouk Aimée (Luisa), Sandra Milo (Carla), Rossella Falk (Rossella),
Barbara Steele (Gloria), Mario Pisu (Mezzabotta), Guido Alberti (produtor) | Produción: Cineriz, Francinex

PREMIOS
a

Premios Oscar 1963
Mellor Película de Fala Non Inglesa,
Vestiario

SINOPSE
a

Guido Anselmi é un prestixioso direc-
tor de cinema que se atopa en medio
dun proxecto imposible de acabar. O
realizador está a atravesar unha crise
de inspiración  e  a  presión  exercida
polos que o rodean non lle axuda a
saír  do  ensimismamento.  Nesta  si-
tuación, empeza a pasar revista aos
feitos máis importantes da súa vida e
a lembrar todas as mulleres ás que
amou.

NOTAS DA PELÍCULA

Despois  de  rodar  As tentacións  do
doutor Antonio, un episodio da pelí-
cula coral Boccaccio '70, a idea dun
novo filme comeza a vir á mente de
Fellini,  pero  non unha  idea  precisa,
máis ben unha acumulación de ideas
vagas que se mesturan entre elas.
a

Dando a orde de comezar a produ-
ción  na  primavera  de  1962,  Fellini
asinou acordos co seu produtor An-
gelo  Rizzoli,  fixou  datas,  construíu
decorados,  escolleu  a  Mastroianni,
Anouk Aimée e Sandra Milo en pa-
peis principais,  fixo probas de pan-
talla nos estudios Scalera de Roma e
contratou  o  director  de  fotografía
Gianni  Di  Venanzo.  Pero  aparte  de
nomear ao seu heroe Guido Anselmi,
aínda non decidira  que facía  o  seu
personaxe.
a

A escritura do guión atráncase, non
hai un proxecto preciso e Fellini nin
sequera ten un título que darlle: polo
de agora está satisfeito co 8½ provi-
sional,  un título autorreferencial  que
se refire á cantidade de películas que

dirixira até ese momento: seis lon-
gametraxes máis tres “medias” pelí-
culas, xa que foron codirixidas con
outros directores.

a

Pero cando todo está listo, xorde un
problema: a película desapareceu, a
idea que Fellini tiña na cabeza desa-
pareceu. Cando ía comunicar a de-
rrota a Rizzoli, Fellini é interrompido
por un xefe da máquina de Cinecittà
que o chama para celebrar  o pro-
xecto. Entre as celebracións recibe
os  mellores  desexos  para  a  nova
película, que xa non está aí, pero de
súpeto chégalle a inspiración: o fil-
me  falará  diso,  dun  director  que
quería facer unha película pero que
xa non a lembra, de xeito que  Gui-
do  Anselmi  se  convertese  na  pro-
xección do propio Fellini.

a

8 1⁄2 filmouse no proceso cinemato-
gráfico esférico, usando película de
35 milímetros, e exhibiuse cun ratio
1,85:1.  Esta  sería  a última película
de Fellini en branco e negro. Debai-
xo  de  cada  cámara,  Fellini  puña
unha  nota  na  que  se  lía  “Lembre,
isto é unha comedia”.
a

Fellini rodou o final da película co-
mo o escribira inicialmente: Guido e
a súa muller  sentan xuntos no va-
gón restaurante dun tren con desti-
no a Roma. Perdido no pensamen-
to, olla cara arriba para ver a todos
os personaxes da súa película so-
rríndolle  ambiguamente  cando  o
tren entra nun túnel. Fellini filmou un
final alternativo ao redor da nave es-
pacial na praia ao anoitecer coa in-
tención  de  usar  as  escenas  como
tráiler só para fins promocionais. O
coguionista  Tullio  Pinelli  recomen-
doulle  abandonar  a  secuencia  do
tren, co tema implícito do suicidio,
por un final  optimista.  Fellini  acep-
tou  o consello  e usou  a escena da

praia como un final máis exhuberan-
te e harmonioso.
a

Como na maioría  das  películas  ita-
lianas desta época, o son foi dobra-
do  despois;  seguindo  unha  técnica
habitual  de  Fellini,  moitas  liñas  do
diálogo se escribiron durante a post-
produción,  mentres  que  os  actores
no estudio pronunciaban frases alea-
torias.  Neste  filme  sería  a  primeira
vez que se lle permitiu a Claudia Car-
dinale dobrar  o  seu propio diálogo;
anteriormente pensábase que a súa
voz era demasiado rouca e, xunto co
seu acento tunisiano, considerábase
indesexable.
a

Fiel ao seu compositor musical des-
de  O xeque branco en 1952, Fellini
volve confiar a banda sonora a Nino
Rota, que asina unha das súas par-
tituras máis memorables, con varias
marchas circenses e fanfarrias.
a

Nun principio os produtores desexa-
ban que o papel principal o interpre-
tase Laurence Olivier ou Charlie Cha-
plin; Fellini pensara en Alberto Sordi,
pero ao final sería Mastroianni, quen
era o seu alter ego habitual. Para ter
a Sandra Milo tamén tivo que loitar,
pois o seu marido opúxose a que re-
gresase ao cine, logo da decepción
da película Vanina Vanini de Rosselli-
ni. Estaban desde o principio Anouk
Aimée, xa presente en La dolce vita,
e  Claudia  Cardinale,  que  traballaba
ao mesmo tempo en O gatopardo.
a

8 1⁄2  considérase unha das mellores
películas  de  todos  os  tempos.  Na
enquisa do British Film Institute,  foi
escollida  a  10ª  mellor  película  pola
crítica e a 4ª polos cineastas. Tamén
foi seleccionada entre as 100 pelícu-
las italianas que deben conservarse,
e na lista do Vaticano dos 45 mello-
res  filmes  feitas  antes  de  1995.  É
unha das 12 favoritas de Scorsese.
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