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SEDE DE MAL

Título orixinal
Touch of evil
Dirección e guión Orson Welles
Ano 1958
Duración 111 min.
Fotografía Russell Metty
Montaxe Aaron Stell, Virgil Vogel, Walter Murch
Son Leslie I. Carey, Frank H. Wilkinson
Música Henry Mancini
Dirección de arte Robert Clatworthy, Alexander Golitzen
Intérpretes Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles, Marlene Dietrich, 
Joseph Calleia, Akim Tamiroff, Joanna Moore, Ray Collins, Dennis Weaver, 
Valentin de Vargas, Mort Mills, Victor Millan, Zsa Zsa Gabor, Joseph Cotten
Produción Universal International Pictures (UI)
Distribución Classic Films
Sinopse Mike Vargas (Charlton Heston) e Susan Vargas (Janet Leight) 
interrompen a súa lúa de mel despois de presenciar na fronteira mexicana a 
explosión dun auto conducido por un mafioso. O caso leva ao policía Vargas 
a traballar na investigación canda a Hank Quinlan (Orson Welles): un corrupto 
xefe de policía estadounidense, que goberna na fronteira mexicana con man 
dura e métodos pouco ortodoxos...

PRÓXIMAS SESIÓNS...

MARTES 24 A noite do cazador (Charles Laughton, 1955).



A toma con guindastre de catro minutos que abre o filme é un dos mello-
res planos de cinema. Sempre lamentei que lle puxeran os títulos enriba. 
Eu pensara presentar a toma limpa e poñer os créditos da ficha técnica ao 
final do filme. É unha vergoña ver todas esas letras escritas sobre algo que 
é tan importante... A historia completa está nese plano que abre o filme.

Como foi feito tecnicamente? Houbo moitos problemas? Non, porque 
contaba cun grande operador, un dos últimos grandes. Logo de rematar 
aquel filme, pasou a ser cámara especialista en iluminación e así perdemos 
outro grande operador. Xa non quedan moitos. O seu nome é John Russel. 
Contabamos tamén cun maquinista marabilloso, un tipo de técnico espe-
cialista que, coma ti sabes, é clave para unha boa toma con guindastre. Esa 
é a razón pola que nunca poden facerse eses planos en Europa; alí podes 
conseguir un bo operador, pero non podes conseguir un maquinista tan bo 
coma os norteamericanos.

Que poden facer os maquinistas aquí que non poidan facer aló? O ma-
quinista é a persoa que debe soster o brazo do guindastre e a carretilla nas 
marcas que lle foron sinaladas, e ese traballo é tan importante coma o do 
operador. Se non ten un toque marabilloso e unha comprensión absoluta 
do que está a facer, está perdido. Un maquinista xefe en Estados Unidos 
pode enviar os seus fillos á universidade, ter dous coches e está considerado 
coma un técnico. En Europa un maquinista é un pobre e miserable obreiro, 
polo que non pode agardarse del que sexa bo nesa clase de traballos. Por 
iso nos filmes europeos ese tipo de tomas nin sequera poden intentarse. 
Pero, tecnicamente, Sede de mal ten outra toma con guindastre moito máis 
difícil e cuxa dificultade ninguén recoñece. Ocupa case todo un rolo e está 
feita no piso do mozo mexicano —que ten tres cuartos—, onde se atopa a 
dinamita no cuarto de baño; esa toma ten engadidos, planos longos, planos 
medios e todas esas cousas. Contabamos con paredes separadas...

Fíxose a toma sen un corte? Sen un corte.

Debeulle resultar divertido facela. Si, certo. Ninguén se decata. É un 
éxito. Unha toma de moita máis categoría cá famosa que abre o filme. 
Naturalmente, todo o mérito nese tipo de planos e tomas correspóndelles 
realmente ao operador e ao maquinista, porque todo o mundo pode pensar 
a toma, mais quen é quen de facela realidade?

Filmouse nun piso auténtico? Non, foi un escenario nun estudio. Pero 
todo o demais foi real. Só un cuarto do motel foi un escenario, o resto foi 
todo real. Construíronse escenarios, mais nunca os utilizamos. Eu díxen-
lles que non os construíran, pero insistiron en facelos.

Esa toma tan longa produce unha gran sensación de claustrofobia. Si, 
adoitan facelo. É algo que non pode facerse na sala de montaxe, cortes 
onde cortes. A claustrofobia require unha toma longa. Esa é a razón pola 
que eu fixen un plano moi longo no cuarto de K., na escena inicial d’O  
proceso, que dura uns seis minutos e medio.

Para producir unha sensación opresiva. Si, que se fortalece se non se fan 
cortes e posiblemente perderíase con eles.

Exerce un efecto inconsciente no público, non si? Quero dicir, cres que 
o espectador é consciente de que a toma se fixo sen cortes? Os espec-
tadores só se decatan das cousas que saen mal, non é? Do que sempre se 
decatan é do noso fracaso coma directores.

Debiches estar moi en contra de toda esa técnica de moda que se mostra 
alí. Terrible. Os directores que máis admiro son os menos técnicos, os que 
están máis libres diso do que a min se me acusa de facer.

John Ford e Jean Renoir. Si, ben, aí décheslle. Mesmo Pagnol, que non fai 
máis ca poñer a cámara en marcha..., todos eses actores..., e cando se lles 
remata a película cortan. Esa é a razón pola que rexeito as felicitacións que 
se me fan pola toma inicial de Sede de mal, porque é un deses planos que 
amosan o director facendo “un  gran plano” e e eu penso que os grandes 
planos deben disimularse un pouco por si mesmos. Sen embargo, este, pola 
súa propia natureza, tense que mostrar, porque conta a trama. Non había 
xeito de evitar un tipo de toma virtuosa.
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