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Ya Kuba. URSS, 1964. B/N, 141 min. Drama | Dirección: Mijail Kalatozov | Guión: Enrique Pineda Barnett, Evgueni
Evtushenko  |  Fotografía: Sergei  Urusevsky  |  Música: Carlos  Fariñas  |  Elenco: Luz  María  Collazo  (María),  José
Gallardo (Pedro), Raúl García (Enrique), Sergio Corrieri (Alberto), Salvador Wood | Produción:  Mosfilm, ICAIC

SINOPSE
a

Catro violentos e turbulentos relatos
da Cuba de Batista, nos que se per-
cibe a sede de revolución e cambio.
Os personaxes son campesiños que
tratan de sobrevivir  das dificultades
que se viven no seu país. Mariano e
Amelia fan o imposible por protexer
aos  seus  fillos  dos  soldados  que
chaman á súa porta e bombardean o
seu  barrio.  Pedro  cultiva  cana  de
azucre e  tras unha boa colleita  co-
munícanlle que as súas terras foron
vendidas a unha sociedade america-
na. María será rexeitada polo home
que ama cando este saiba como se
gaña a vida. Por último, un estudante
universitario ve o asasinato de moi-
tos dos seus amigos cando expresan
as súas ideas políticas.

NOTAS DA PELÍCULA

Galardoado cunha Palma de Ouro no
Festival de Cannes de 1958 por Can-
do pasan as cegoñas,  Mijail  Kalato-
zov  labrouse  unha  carreira  en  grao
sumo ecléctica  antes  de  abordar  o
tema da revolución cubana.
a

Foi o 1961, no Festival de Cinema de
Moscova,  cando  xurdiu  a  idea  de
realizar unha película sobre Cuba. En
1959 Kalatozov reuniuse con Alfredo
Guevara, director do Instituto Cuba-
no de Arte e Industria Cinematográ-
ficos (ICAIC), unha das primeiras ini-
ciativas  culturais  do  goberno  revo-
lucionario de Fidel Castro. Son Cuba
foi  un  dos  tres  primeiros  proxectos
producidos pola nova alianza entre o
ICAIC  e  os  estudios  Mosfilm  na
URSS. Kalatozov confiou o  guión a
dous novos poetas, o ruso  Evgueni
Yevtushenko  e  o  escritor-xornalista
cubano Enrique Pineda Barnet, con-
firmando así a implicación dos dous
países  na  elaboración  da  longame-
traxe.

Kalatozov decide traballar  de novo
co director de fotografía Sergei Uru-
sevsky, o que marca a súa terceira
colaboración.  O compositor  Carlos
Fariñas tamén se uniu ao equipo. O
pintor  cubano  René  Portocarrero
elaborou o cartel da película e par-
ticipou na súa dirección artística. 
a

As condicións de rodaxe foron parti-
cularmente duras: o clima tropical, o
bloqueo  americano,  materiais  de
mala calidade avariados que había
que  substituír.  Os  membros  do
ICAIC enviaron material de urxencia
para salvar a produción do desas-
tre. Cando Kalatozov recibiu o ma-
terial, deuse conta de que non esta-
ba adaptado ás condicións do trópi-
co. A pesar de todo, continuou ro-
dando cos medios ao seu alcance,
arranxando e compondo para obter,
a  pesar  da  precariedade da situa-
ción,  uns resultados incribles.  Son
Cuba rodouse en español,  despois
dobrouse ao ruso e máis tarde sub-
titulouse en inglés. 
a

A rodaxe durou máis dun ano. Ka-
latozov tivo grandes doses de liber-
dade para levar a cabo o seu labor;
igualmente  recibiu  moita  axuda de
ambos  os  gobernos.  Fixo  uso  de
técnicas fílmicas innovadoras, tales
como mergullar unha cámara e en-
gadirlle  lentes  herméticas  cun  pe-
riscopio especial. Nun momento da-
do,  máis  dun  milleiro  de  soldados
foron trasladados a un remoto lugar
para filmar unha escena, a pesar de
que a Crise dos mísiles estaba a su-
ceder nese momento. 
a

A pesar  do enorme apoio  dado,  a
película  foi  recibida  fríamente  polo
público. Na Habana foi criticada por
mostrar  o  lado  máis  estereotipado
dos cubanos, e en Moscova consi-
derouse  naíf  e  non  revolucionaria
abondo.  O  filme  non  foi  capaz de

atravesar o Pano de Aceiro debido á
Guerra Fría. Cando a Unión Soviética
colapsou,  Son Cuba era unha com-
pleta descoñecida.
a

30 anos máis tarde, en 1992, a pelí-
cula foi redescuberta e aclamada no
Festival de Telluride e, en 1993, reci-
biu dous premios no Festival de San
Francisco.  Francis  Ford  Coppola  e
Martin  Scorsese,  os seus descubri-
dores nesa ocasión, uniron os seus
esforzos para a distribución da lon-
gametraxe,  rehabilitando  a  metraxe
de 35mm.
a

O que máis admira o público cinéfilo
deste filme son as tomas longas. Ini-
cialmente,  unha  toma  aérea  dunha
zona rural tropical que mostra unha
paisaxe é  abruptamente  interrompi-
da por un salto ao alto dun hotel on-
de  ten  lugar  unha  toma  aérea  dun
concurso de beleza, acompañado de
áspera música pop. A cámara, usan-
do un gran angular, móvese entre as
concursantes,  vai  fóra  do  edificio,
móvese cara abaixo dous pisos até
entrar nun club para terminar circu-
lando entre os camareiros tras a ba-
rra. Entón vira ao redor dos camarei-
ros. Despois entra na piscina e mó-
vese baixa a auga, onde termina. 
a

Hai tamén unha escena notable de 4
minutos cun plano que se retira dun
canaval e unha casa ardendo. Nou-
tra escena,  a cámara segue un ca-
daleito nunha rúa ateigada de xente.
Despois  para  e  móvese lentamente
cara arriba xunto a un edificio mos-
trando  polo  menos  catro  accións
distintas, até chegar ao alto do edi-
ficio, desde onde filma o cadaleito. A
cámara finalmente pasa a través da
xanela  e  parece  flotar  sobre  a  rúa
entre os edificios. Estas tomas foron
logradas montando unha liña de téc-
nicos, e pasando a cámara por baixo
da liña, de man a man.
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