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A WOMAN UNDER THE INFLUENCE
Ano 1974 Duración 155 min. Dirección e guión John Cassavetes Fotografía Mitch 
Breit Montaxe David Armstrong, Sheila Viseltear Produción Sam Shaw, Al Ruban 
Música Bo Harwood Intérpretes Gena Rowlands,  Peter Falk,  Katherine Cassavetes, 
Fred Draper,  J. P. Finnegan, Matthew Labyorteaux, Angelo Grisanti Distribución 
Avalon

Sinopse A Woman under the Influence ofrece unha mirada insólita, inédita, da 
clase traballadora americana. Gena Rowlands interpreta a Mabel Longhetti, unha 
peculiar ama da casa nai de tres fillos e casada con Nick (Peter Falk), traballador da 
construción de ascendencia italiana, xunta o que vive nunha pequena vila anónima 
dos EE. UU. O círculo asfixiante de normas e obrigas estréitase ao seu arredor e 
Mabel, muller extremamente sensible e fráxil, cae presa dunha crise de ansiedade que 
volve o seu comportamento cada vez máis excéntrico e imprevisible.

Galardóns Nominado a Mellor Director e Mellor Actriz Protagonista (Gena Rowlands) 
nos Óscar 1974. Nominada á Cuncha de Ouro, gañadora da Cuncha de Prata 
(John Cassavetes) e Premio San Sebastián á Mellor Actriz (Gena Rowlands) en San 
Sebastián 1974.
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Díxenlle a Peter [Falk]: «Mira, xa fixamos a data para novembro, e ti e Gena 
[Rowlands] sodes os protagonistas, así que imos facer unha lectura xa». Peter 
díxome: «Que dis? Non podes comezar, non tes cartos». Así que lle obriguei a 
poñer a metade, e comezamos a rodar o filme. Eu xa sabía que non podía tolerar 
a interferencia dun estudio, nin sequera a dun patrocinador independente. O que 
fixen foi hipotecar a casa para conseguir a metade dos 250 000 dólares que pre-
cisaba; Peter contribuíu coa outra metade, diñeiro que gañara facendo Colombo. 
En toda a miña vida, todo o puxo en marcha o pánico. Faltaban dous meses para 
a rodaxe, e non tiñamos moito para seguir adiante, só a nós mesmos e o noso 
entusiasmo.

Gena dille a todo o mundo que é difícil convivir comigo porque tomo nota de 
todo o que di. Véxoa dar voltas pola casa, cos rapaces, e gravo todo o que vexo. 
Gravo cousas e despois esaxéroas, amplíoas, e os incidentes xa non son o mesmo. 
Eu non son escritor! Simplemente tomo nota do que oio, da leria. O que á xente 
lle interesa é a vida cotiá. Teño bo oído para iso. Cada frase da túa vida remata 
devorada polos filmes que fas.

Escribo un guión completo e definitivo, logo os actores veñen e dinme o que 
non lles gusta. Reunímonos varias semanas, polas noites, e lemos xuntos o guión. 
Levabámonos ben, coñeciámonos e traballaramos xuntos varias veces antes. Os 
actores fan as súas suxerencias e eu pídolles que as poñan por escrito porque ás 
veces non entendo o que queren dicir. Gena, por exemplo, leu o guión rematado 
e díxome: «Odio esta muller. A que se dedica? Que clase de roupa usa?». Eu res-
pondinlle que, nese momento, non me interesaba que clase de roupa usaba. Pero 
para ela era un punto importante, e tiña razón. A miña resposta foi superficial.

Foi un grande esforzo cooperativo. Todos traballaron sen cobrar, deixando o sa-
lario para o momento dos beneficios. A miña filla Alexandra fixo o papel dunha 
das nenas do barrio. Un dos fillos dos Longhetti interpretouno Tony, o fillo maior 
de [Seymour] Cassel. Tamén nos botaron unha man outros parentes e amigos, 
facendo pequenos papeis ou traballando no equipo. Por exemplo, alguén dicía: 
«Gustaríame facer a música». A xente viña da rúa, e aos que me parecían axeita-
dos (xente coa que sería divertido traballar), aceptábaos e poñiámonos a traballar. 
Adoro a xente que traballa comigo, creo que sabe ver cousas no material que eu 
propoño, e que coñece a forma de traballar que os estimula.

Mentres avanza a rodaxe, todo o que ocorre constitúe unha revelación tamén para 
min. Vexo a Gena facer algo, e Gena, que é a miña muller, de socato convértese en 
Mabel Longuetti, e os seus calcetíns cor rosa transfórmanse nalgo que ves posto 
sobre outra persoa. Esas pernas bonitas convértense nas pernas bonitas de Mabel, 
e a súa loucura é recoñecible. Aínda que de pronto deixa de estar tola. Todo o que 
descubrimos ocórreme a min, e tamén ao equipo e aos personaxes.

Hai moitas cousas que non comprendo. Se digo que imos facer un filme e non 
sabemos o que imos facer, son absolutamente franco cando o digo. Non creo 
que Gena, cando chega ao plató, saiba que vai ser quen de interpretar unha crise 
nerviosa ou de sentirse asustada cando entre. Pola noite, ao chegar á casa, véxoa 
na cama co guión, vexo que o repasa e que pensa nel, que está preparándose e de 
pronto comeza a facerme preguntas. Quero dicir, Gena colle o guión e interpreta 
a esa muller coma a unha persoa que é inocente. Esa non é a miña interpretación. 
Non está no guión. Poderíase interpretar que Mabel é unha muller que loita. Pero 
ela interprétaa como alguén que é inocente. Está tola, pero tamén é tímida. Non 
é unha persoa extravertida. Se o é, éo porque se supón que ten que ser así, porque 
se supón que ten que agradar a alguén. Gena sente unha gran consideración pola 
personaxe e pola muller que se oculta detrás da personaxe. Nunca trata de vulgari-
zar nin de caricaturizar a personaxe que interpreta. Resistiuse a converter a Mabel 
nunha vítima ou nun caso clínico ou nunha feminista. Esa foi a súa maneira de 
comprender a personaxe.

Non creo que o público de hoxe en día estea satisfeito vendo filmes que só rozan 
a superficie da vida dos personaxes, coido realmente que o público quere afondar 
en certos temas. O amor dentro dunha familia é un tema universal, pero sempre 
foi tratado á lixeira. Aprendemos a laretar sobre a vida, en lugar de vivila. Unha 
muller pode ser unha ama de casa feliz ou unha ama de casa infeliz no seu matri-
monio. Pero non é así de sinxelo. É posible estar casado e namorado e non sentirse 
satisfeito. E o amor flutúa. O matrimonio, como calquera outro compromiso, é 
un asunto bastante complexo. No cinema tratouse moi por riba. A vida familiar 
é moi diferente do que nos fixeron tragar pola televisión e pola radio a través da 
avaricia superficial e involuntaria que nos rodea. Hoxe os filmes só nos mostran 
un mundo de ensoño, perderon todo contacto coa auténtica maneira de ser da 
xente. Para min, a familia Longhetti é a primeira familia real que vin no cinema. 
As familias de cine están idealizadas, non me interesan porque non teñen nada que 
dicirme sobre a miña vida.

CASSAVETES POR CASSAVETES [II]

Anacos tirados de carney, r. (ed.) (2004). Cassavetes por Cassavetes. Barcelona: Anagrama. 
Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


