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Letyat  zhuravli. URSS,  1957.  B/N,  94  min.  Melodrama  |  Dirección: Mikhail  Kalatozov  |  Guión: Viktor  Rozov  |
Fotografía: Sergei Urusevsky |  Música: Moisey Vaynberg |  Elenco: Tatyana Samojlova (Veronica), Aleksey Batalov
(Boris), Vasiliy Merkurev (Fyodor), Aleksandr Shvorin (Mark), Svetlana Kharitonova (Irina) | Produción:  Mosfilm

PREMIOS
a

Festival de Cannes 1958
Palma de Ouro á Mellor Película

SINOPSE
a

Veronica e Boris son dous amantes
de Moscova que se ven obrigados a
separarse  cando  estala  a  Segunda
Guerra Mundial  e  Boris é recrutado
como soldado para ir á fronte a loitar.

CRÍTICA DE THE CRITERION 
COLLECTION (Chris Fujiwara)

A morte de Stalin en 1953 deu lugar
a un “desxeo” que se sentiu en toda
a sociedade soviética.  Os cineastas
sentíronse  envalentonados  para  re-
xeitar  o  optimismo  memorístico  da
era de Stalin e atopar matices emo-
cionais, psicolóxicos e mesmo ideo-
lóxicos  en historias  que retratan  as
alegrías e tristezas da xente común.
En  1957  había  novas  posibilidades
no  aire,  e  unha  película  definiunas
con tanta  claridade que  se  conver-
teu,  segundo  a  crítica  Josephine
Woll, na “primeira obra mestra indis-
cutible do cinema post-stalinista”. 
a

Ao longo de  Cando pasan as cego-
ñas, Kalatozov afirma o seu compro-
miso co drama persoal sobre a bana-
lidade  pública.  Entre  as  novidades
do filme destaca a caracterización de
Veronica.  Samojlova  chama a  aten-
ción non só pola súa beleza senón
pola súa expresividade inconsciente,
tan conmovedora nos planos curtos.
Veronica está en movemento durante
gran parte da película, e o rostro de
Samojlova  fai  que  o  seu  voo  sexa
luminoso. O tempo que ela e Batalov
comparten  en  pantalla  é  limitado,
pero os seus momentos xuntos son
tan intensos que parecen durar moito
máis tempo. Kalatozov acentúa este
efecto colocando o idilio matinal dos
amantes   como   prólogo  autónomo

antes dos créditos, como se a rela-
ción existise nun estado de atempo-
ralidade,  e  alternando  ángulos  de
altos e baixos, de xeito que a cida-
de e o ceo parecen prometer unha
liberdade ilimitada.  O resto da na-
rración constrúese en gran medida
sobre  a  separación  dos  amantes
pola guerra, o que deixa a cada un
deles  desexando  reencontrarse  co
outro. O ton da película escurece e
Veronica  convértese  nunha  figura
atrapada polo destino. 
a

Kalatozov, que pasara ano e medio
n'Os  Ánxeles  durante  a  Segunda
Guerra  Mundial  nun  traballo  diplo-
mático, puido ver películas de Holly-
wood que non estaban dispoñibles
na  Unión  Soviética,  e  é  probable
que  quedase  marcado  por  algúns
destes  descubrimentos  cinemato-
gráficos. Cando pasan as cegoñas é
un  melodrama,  e  a  complexidade,
fluidez e audacia con que aborda o
xénero  lembran  os  puntos  álxidos
das  obras de Frank Borzage,  King
Vidor ou Vincente Minnelli.
a

Para atopar correlacións visuais dos
estados espirituais dos seus perso-
naxes, Kalatozov contou coa inesti-
mable  colaboración  do director  de
fotografía  Sergei  Urusevsky,  con
quen traballara por primeira vez en
The  First  Echelon (1956),  o  relato
dun grupo de mozos que abrían te-
rras virxes á agricultura, que anun-
cia as marcas estilísticas desta pelí-
cula: movemento implacable da cá-
mara,  diagonais  discordantes,  ten-
dencia a colocar a cámara baixa ou
alta. O filme anterior tamén contén
ráfagas  ocasionais  de  cámara  en
man, das que Urusevsky se fixo un
experto  durante  os  seus  anos  de
servizo  como  cámara  militar.  Acu-
ñou a frase “cámara fóra de servizo”
para describir a liberdade que xorde
ao quitar a cámara do trípode. 

Con Cando pasan as cegoñas, a cá-
mara fóra de servizo pasa a primeiro
plano.  O  seu  desamarre  anúnciase
na primeira escena poscréditos, can-
do Boris, despois de despedirse de
Veronica, sobe correndo as escalei-
ras detrás dela, coa cámara axitán-
dose diante del arredor do oco aber-
to.  A  partitura  de  Vaynberg subliña
este movemento de cámara de bra-
vura  cunha  pasaxe  trémula  na  que
os violíns parecen estar tamén preci-
pitándose (ao longo do filme, a músi-
ca parece moverse coa cámara).
a

O virtuosismo do traballo da cámara
é  tan  abrumador  que  ameaza  con
eclipsar a sutileza do deseño e edi-
ción de son da película. As primeiras
escenas con Veronica e Boris esta-
blecen ambientes sonoros vibrantes
e discretos, nos que a resonancia de
voces e pasos é específica e emo-
tiva.  Máis  tarde,  ante  a  consterna-
ción dos residentes do seu piso co-
munal, o uso cómico e atmosférico
de diálogos superpostos é tan sofis-
ticado  como  o  de  Howard  Hawks.
Cando por fin Veronica le a carta de
Boris, a súa voz en off parece trans-
mitir a mensaxe directamente na súa
cabeza (os seus ollos están afasta-
dos do papel), mentres que a música
swing dun disco na festa exerce de
contrapunto.  Estes  exemplos  teste-
muñan os contrastes fortes e expre-
sivos que crea a montaxe.
a

A mestría do filme non tardou en ser
recoñecida: recibiu un recoñecemen-
to positivo da crítica soviética e con-
quistou ao público. Ao ano seguinte,
competiu en Cannes e gañou a Pal-
ma de Ouro; sería o único filme so-
viético en facelo. Este triunfo asegu-
roulle a Cando pasan as cegoñas un
impacto cultural maior que o de cal-
quera película rusa de antes da gue-
rra, perdurando como un clásico do
cinema soviético. 
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