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STROMBOLI, TERRA DI DIO
ROBERTO ROSSELLINI

STROMBOLI, TERRA DI DIO
Ano 1950 Duración 107 min. Dirección Roberto Rossellini Guión Sergio 
Amidei, Gian Paolo Callegari e Roberto Rossellini Fotografía Otello Martelli 
Montaxe Alfred L. Werker, Jolanda Benvenuti e Roland Gross Son Eraldo 
Giordani e Terry Kellum Música Renzo Rossellini Produción Roberto Rossellini 
Deseño de vestiario Julia Tesgröm Intérpretes Ingrid Bergman, Mario 
Vitale, Renzo Cesana, Mario Sponzo, Roberto Onorati, Gaetano Famularo 
Distribución Classic Films

Sinopse Para poder fuxir dun campo de concentración, unha muller 
desesperada acepta casar cun pescador dunha pequena illa chamada 
Stromboli. Mais fuxir dunha prisión lévaa finalmente a se meter noutra e a súa 
vida na illa é tamén unha condena. Desgarrada obra mestra e apaixonante 
retrato das relacións do home coa natureza que afonda no drama dunha 
muller oprimida polo seu contorno e pola soidade, vítima dunha anguria que 
ameaza con desbordala, igual cá lava do volcán da illa na que se ve obrigada 
a vivir. Dirixida por Roberto Rossellini e protagonizada por Ingrid Bergman, 
Stromboli, terra di Dio foi a primeira colaboración entre o director e a actriz. 
En Stromboli, Rossellini reinventa o realismo e convérteo en metáfora. 

Galardóns Nominada ao León de Ouro no Festival de Venecia. 
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PRÓXIMA SESIÓNS DE MAIO

Martes 29 TEOREMA
Pier Paolo Pasolini, 1968, 100 min
Proxección en colaboración co Festival Flop Cinema

E NA CASA DAS CAMPÁS ÁS 20 h: MAIO, MES DA LINGUA 2018 #CINEMA
En colaboración co Servizo de Normalización do Concello de Pontevedra

Mércores 23 CONTRAFACES
Fon Cortizo, 2015, 74 min.



O primeiro testemuño escrito do desexo formulado por Rossellini de abandonar o cinema 
de ficción en beneficio dunha actividade didáctica data de xullo de 1962, cando a revista 
Cahiers du Cinéma publicou unha entrevista con el sostida por Fereydoun Hoveyda, 
Eric Rohmer e Jean Douchet. A principios de 1963, durante a presentación do índice 
xeral da revista Filmcritica na libraría Einaudi de Roma, volveu sobre a cuestión 
nas súas reflexións sobre cinema e cultura contemporánea. Esta intervención, gravada 
en magnetófono e publicada en marzo por Filmcritica, reviste un particular interese 
histórico, en tanto que anuncio oficial da súa retirada do cinema e en canto primeiro 
embrión das súas ideas sobre o tema, que desenvolvería amplamente no sucesivo.

J. L. G.

CONVERSA SOBRE CULTURA E CINEMA

A crise de hoxe non é só unha crise do cinema, é unha crise da cultura. O cinema, 
medio de difusión por excelencia, tivo o mérito de facer palpable esa crise, de 
poñela en evidencia. Por iso quero retirarme da profesión. Coido que o que agora 
procede é prepararse con toda liberdade para reformulalo todo dende o comezo.

Penso que esta crise da cultura é xeral. Vemos masas humanas forzadas a con-
verterse en anacos de tubo dixestivo desta imperante «civilización do consumo». 
O cerebro ha rematar atrofiado. Para realmente comprender as razóns profundas 
da crise que atravesamos, hai que volver comezar polas cousas máis elementais. 
Ao remate da guerra, atopámonos coma nun deserto, non quedara nada en pé. 
Como conseguiu tan axiña o cinema neorrealista facerse así de vivo e importante? 
Porque tivemos o valor de mirar as cousas con ollos inocentes. Porque arrincamos 
outra vez dende cero, sen preocupármonos moito de filosofar sobre o que pasara-
mos, sen pretender facer poesía á custa da dor que sufriramos. Había en nós unha 
gran carga de sinceridade e, partindo de cero, miramos e describimos sen falsos 
intelectualismos o horizonte que se abría ao noso arredor.

[...]

O cinema, certamente, ante esta crise particular, podería asumir un papel desta-
cado; podería facer o intento de converterse nun insustituible medio, digamos, 
didáctico, tamén no sentido brechtiano. Deixemos a un lado os aspectos dema-
góxicos e políticos da cuestión, e teñamos ben presente este feito: ningún filme, 
hoxe —como na literatura: remontémonos a Balzac e a Zola, autores que reflic-
ten a construción dun mundo historicamente preciso—, reflicte a nosa sociedade 
contemporánea. Ningún filme, nin ningunha obra literaria, aborda os temas que 
lle preocupan en concreto á humanidade nova, porque non se achou un novo sen-

tido dramático. Por iso digo que considero preciso examinar de novo cada cousa 
dende as súas orixes, facer coma o mestre de escola elemental que intenta explicar 
do xeito máis simple e lineal os grandes acontecementos da natureza e da historia. 
Existen na actualidade problemas que son dunha evidencia absoluta; abonda con 
tomarse a molestia de observar calquera ambiente para decatarse de que ata as 
cousas en aparencia máis sinxelas revélanse complexas e importantes en canto se 
afonda nelas. O actual ambiente obreiro paréceme, segundo esta perspectiva, bas-
tante significativo: fanse reivindicacións salariais, mais non se reivindica o proble-
ma fundamental da nosa civilización, a despersonalización de masas inmensas de 
traballadores. [...] O cinema, coma todos os chamados medios de comunicación 
de masas, pode e debe ser tamén didáctico.

Preguntádesvos como pode facerse hoxe en Italia un filme con enteira liberdade? 
Que produtor ha querer arriscar vinte e cinco mil liras sen a garantía de recuperar 
polo menos a inversión? Tal garantía é lexítima dende o seu punto de vista, mais 
dende o punto de vista do autor é unha limitación da liberdade, é xa un compro-
miso. Isto quere dicir que o que hai que mudar son as estruturas mesmas do cine. 
Fálase da Nouvelle Vague, dun cinema que procura novas linguaxes e contidos sen 
prexuízos, que se declara debedor da nosa experiencia, o neorrealismo. Como 
foi posible chegar en Francia a este resultado? Pois grazas á estrutura do cine-
ma francés, que axudou a estes mozos a expresarse, e grazas á existencia destes 
novos autores. Os premios á calidade non se conceden en Francia unicamente 
ao rematar un filme, concédense tamén a filmes en rodaxe, mesmo en estado de 
simple proxecto. O Centre du Cinéma achega unha suma que vai dende os 10 e 
os 20 millóns de francos aos proxectos que semellan interesantes. Isto permitiu 
converter en realidade todo un bloque de proxectos. Que podía suxerirlles a estes 
mozos cos que estou unido por lazos de afectuosa amizade? Díxenlles: «Mirade 
ao redor e expresádevos con liberdade. Abandonade toda veleidade de facer un ci-
nema impecable dende un punto de vista formal. O importante é que consigades 
expresarvos, que cada un diga o que queira. Esquecede complicacións técnicas, 
prescindide do son directo, a pantalla grande, a cor; usade a cámara en man, o 
16 mm se fai falla». Existían os autores, existían as ideas e, ao tempo, as estruturas 
idóneas. A reforma debe nacer igualmente no terreo das leis.

Lede o número 4 de Menabò, dirixido por Vittorini. Formula a cuestión de se é 
posible inspirarse na industria para crear obras artísticas. Paréceme que se chega 
á conclusión de que non. Eu ouso disentir. Pódese dicir que non se descubriu a 
auténtica verdade, se esta se revelase, algo tería sucedido.

Rossellini, R. (2001). Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Ediciones paidós: Barcelona.
Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra. 


