
“O FANTÁSTICO”, UN XÉNERO Á ITALINA. 
ÁNGEL SALA

[Tirado do libro Cine fantástico y de terror italiano (VV.
AA.), 1997: pp. 37-39 e 48].

A crenza xeral da inexistencia do xénero fantástico 
na cinematografía italiana ata a estrea en 1956 de Os 
vampiros, de Riccardo Freda e Mario Bava, ten certo 
elementos de autenticidade e moitos que implican dú-
bidas razoábeis. Esta teoría, defendida entre outros por 
Luca Palmerini, é acertada en canto que a partires desa 
data aparece todo un estilo e un sistema que permite a 
identificación dun cine puramente fantástico na cine-
matografía italiana, cos traballos do propio Freda, Mario 
Bava, Antonio Margheriti... (...). Pero dende os comezos 
da industria do cine italiano, os seus produtos márcanse 
pola súa desmesura, o delirio, por unha forma de facer 
cine próxima os vellos espectáculos dos circos roma-
nos, é dicir, unha conxunción salvaxe de sangue, paixón 
e espectáculo.

A CASA DAS FIESTRAS QUE RIN

PUPI AVATI
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(La casa dalle finestre che ridono, 
Pupi Avati, Italia, 1976, 106’, VOSG)) 
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É un novo período no cinema do xénero en Italia, un 
cine fantástico nacido da “exploitation” dos éxitos do 
renacer gótico británico da Hammer, pero con ese po-
der de transgresión moral tipicamente latino que choca 
coa normalidade aparente e perturbadora que exhibe 
Terence Fisher. Pero outra das características deste cine 
será a súa distribución case marxinal, en cines de peri-
ferias e barrios, o que o dotou (como lle ocorreu ao cine 
de monstros xaponés ou ás monster mash mexicanas) 
a estes produtos dun atractivo engadido, situado entre 
o oculto e o weird, que permaneceu latente ata que os 
consumidores xuvenís de entón decidimos reivindicalo, 
que foi algo permanente incluso nos anos 80.

Capítulo aparte merecería neste repaso ás concepcións 
do fantástico italiano o realizador Pupi Avati, un autor 
recoñecido fora das fronteiras do xénero (...). A súa obra 
mestra é A casa das fiestras que rin (1976), onde Avati 
inicia unha investigación sobre o horror nas raíces cul-
turais da sociedade italiana, mediante a relación entre 
o fresco a restaurar dunha igrexa rural que representa 
a tortura de San Sebastián e as actividades sanguentas 
de dúas irmás. A realización de Avati, sempre sobria 
e nada artificiosa, consegue mediante a iluminación 
e uns elegantes movementos de cámara un clima de 
progresiva descomposición. Segundo Phil Hardy, Avati 
conecta co Powell de O fotógrafo do pánico (1959) e 
a tradición do horror xaponés representada por Shiro 
Toyoda e o seu Jigokuhen (1969), coa fascinación de 
recrear na arte o momento da morte, o que non deixa 
de estar cerca das formulacións psicolóxicas do gusto 
polo snuff. Tampouco poden deixarse de lado as conno-
tacións do traballo de Avati coa tradición lovecraftiana, 
ese terror innomeable e oculto detrás dunha aparente 
pero ambigua normalidade.

AVATI E O TERROR. ENTREVISTA.
LORIS CURCI.

[Tirado do libro Cine fantástico y de terror italiano (VV.
AA.), 1997: pp. 117-129].

O teu caso é algo particular no panorama cinemato-
gráfico italiano. Como explicas as túas incursións no 
xénero do terror, dado que o teu cine baséase princi-
palmente en argumentos tradicionais como a comedia 
ou o drama?

Para min é a única condición posible para abordar o xé-
nero gótico e de terror. Así podo tratalo con máis paixón 
e cunha carga que me dea a enerxía e curiosidade 
necesarios para cada proxecto. Creo que o terror é un 
xénero aburrido. Quizais o único vinculado sen remedio 
a mecanismos repetitivos (...).
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Así que non pensas que este xénero conte con argu-
mentos moi estimulantes?
Ao contrario, penso que si os ten, pero hai que tomalos 
en pequenas doses. Ao fin e ao cabo, as únicas novida-
des que propoñen os “especialistas” son as referidas 
ao aspecto tecnolóxico. Pasamos do efecto tradicional 
ao deseño gráfico por ordenador, pero en definitiva o 
resultado é o mesmo. Considero que, en xeral, o xénero 
de terror é moi aburrido, e que o público xa sabe da po-
breza dos seus argumentos.
(...)

A propósito de directores que permanecen ancorados 
ao xénero – e refírome a xente como John Carpenter 
e Wes Craven, ou o noso Argento--, cres que é unha 
opción ideolóxica ou máis ben unha imposición do 
mercado?

Creo que é falta de curiosidade, ou máis ben un respec-
to maníaco ás etiquetas. Cando comecei, definíronme 
como un “novo director boloñés da escola de Fellini”, 
con todo o que iso represente. Sempre intentei librarme 
desa etiqueta, e me converteron no “Polanski de Bolo-
nia”. É algo que me irrita profundamente.

(...) Os rapaces en xeral rin para diminuír a tensión ou 
porque o filme é realmente malo. E os festivais de xé-
nero fantástico supoñen unha auténtica proba de fogo 
para autores que queren poñer a proba os seus produ-
tos...

Nada máis certo (...). Cando foi a estrea de A casa das 
fiestras que rin no cine Universal de Roma, a acollida foi 
case desastrosa. A Roma “ben” que acudiu á estra bur-
louse de min, e pouco lle faltou para que riran tamén de 
min. Non sei que esperaban do filme, que recibiron con 
risos estrondosos e apupadas. As escenas máis espan-
tosas, en lugar de terror e angustias, provocaron risos. 
Unha velada para esquecer. Estaba coa miña muller á 
saída... e quería morrer!

Pero foi un caso illado: esta película goza dun estatus 
de culto...

Creo que foi revalorizada co tempo, e na memoria. In-
cluso máis alá dos seus méritos reais; porque, entre nós, 
está un pouco sobrevalorada (...). Funcionou moi ben, 
un pequeno triunfo, poderíamos dicir. Sen embargo non 
é o meu filme de terror favorito. (...) É un filme honesto, 
pero, ao fin e ao cabo, previsible.

A CASA DAS FIESTRAS QUE RIN.
ROMAIN LE VERN.

[“La maison aux fenêtres qui rient, Pupi Avati”, tirado 
da web www.chaosreign.fr, e dispoñible en http://www.
chaosreign.fr/la-maison-aux-fenetres-qui-rient-pupi-
avati-1979/].

Portas que renxen, colores que recordan á morte, labios 
vermellos e fiestras a rir... Como suxire o seu fermoso 
título, A casa das fiestras que rin agocha no seu interior 
unha poesía visual do morbo. Dirixida en 1976 por Pupi 
Avati (un director bastante esquivo e multi-xénero), esta 
película está nalgún lugar entre Argento e o Bava de 
Operación Medo (1966), nun equilibrio entre a sofistica-
ción e a erudición (pola temática pictórica do filme) (...). 
Este exemplo claro do Giallo xoga coa paranoia inhe-
rente á chegada dun estraño a unha pequena aldea da 
Romaña (onde todos sospeitan inmediatamente tamén 
del). É un filme que bordea varios xéneros (thriller, ho-
rror, drama...), debido probabelmente á personalidade 
e estilo do propio Avati, quen colaborou con Pier Paolo 
Pasolini no guión da película Saló, ou os 120 días de So-
doma (1975); un autor que privilexia sempre na súa obra 
o desenfoque e o misterio sobre o lineal. A secuencia 
inicial é tan poderosa e espectacular (unha explícita 
tortura a un home atado, e acoitelado), que un dende 
o inicio ten xa a dúbida e curiosidade de saber como o 
filme manterá o nivel ata o final sen debilitarse.

O resultado final da película parece case tranquilo, pois 
leva en todo momento un ritmo lento que deixa tempo a 
que a personaxe principal descifre o misterio que rodea 
o fresco de San Sebastián. Sen a música angustiosa, 
obra de Amedeo Tommasi, incluso parece unha aldea 
tranquila. Pero non é máis que unha ilusión do director. 
É en realidade unha vila que vive asustada, e pechada 
no silencio que crea un clima totalmente abafante sobre 
todas as personaxes. Hai unha sensación constante de 
que algún cadáver estará a podrecer nun recuncho cal-
quera. En calquera momento pode xurdir unha verdade 
incríbel. A inquietude é unha constante nesta película 
convulsa, acentuada por escenas de violencia sexual 
e imaxes perturbadoras (como os labios pintados nos 
postigos). Tanto o personaxe principal como o espec-
tador avanzan xuntos na trama ata a derradeira media 
hora, máis explícita e sanguenta, cun final case irónico, 
chamativo no visual e impactante no moral.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€
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4 DE SETEMBRO 
HISTORIAS PARA NON DURMIR: 

O ASFALTO
(Historias para no dormir: El asfalto, Narciso 

Ibáñez Serrador, 
Estado Español, 1966, 34’, VO)

HISTORIAS PARA NON DURMIR: 
O TELEVISOR

(Historias para no dormir: El televisor, 
Narciso Ibáñez Serrador, 

Estado Español, 1974, 68’, VO))

11 DE SETEMBRO
HOUSE

(ハウス [Hausu], 大林 宣彦 [Nobuhiko 
Obayashi], Xapón, 1977, 88’, VOSG)

18 DE SETEMBRO
FAUSTO E MEFISTÓFELES

(Faust et Méphistophélès, Alice Guy, 
Francia, 1903, 2’, VO)

SUSPENSE
(Suspense, Lois Weber, 

EUA, 1913, 11’, VOSG)
A CAÍDA DA CASA USHER

(La Chute de la maison Usher, 
Jean Epstein, Francia, 1928, 63’, VOSG)

25 DE SETEMBRO 
A CASA DAS FIESTRAS QUE RIN

(La casa dalle finestre che ridono, 
Pupi Avati, Italia, 1976, 106’, VOSG)) 


