
(tirado de Dirigido por..., n1 497, marzo 2019)

Nado en Montevideo, Uruguai, o 4 de xullo de 1935, fillo 
do actor español nacionalizado arxentino Narciso Ibáñez 
Menta e da actriz arxentina Pepita Serrador, non é ningún 
segredo a estas alturas que, cando Narciso Ibáñez Serra-
dor concibiu para TVE a serie Historias para non durmir, 
(Historias para no dormir) o que fixo foi unha continuación 
lóxica de anteriores traballos seus (como actor, guionista 
e realizador especializado no xénero fantástico) levados 
a cabo en Arxentina, sobre todo para a televisión -series, 
miniseries e telefilmes como Ligeia (Marta Reguera, 1959), 
Berenice (Martha Reguera, 1959), Obras mestras do terror 
(Obras Maestras del terror, Enrique Carreras e Martha Re-
guera, 1959-1962), Contos para maiores (Cuentos para ma-
yores Francisco Guerrero, 1960), A figura de cera (La figura 
de cera, Martha Reguera, 1960), A pantasma da ópera (El 
fantasma de la ópera, Narciso Ibáñez Menta e Martha Re-
guera, 1960), Mañá pode ser verdade (Mañana puede ser 
verdad, 1962) ou O home que comía os pecados (El hom-
bre que comía los pecados, Martha Reguera, 1962)-, pero 
tamén para o cinema -a longametraxe Obras mestras do 
terror (Obras maestras del terror, Enrique Carreras, 1960), 
inspirado na mencionada serie homónima-. Historias para 
non durmir tivo, ademais, un claro precedente: a versión 
española de Mañá pode ser verdade (Mañana puede ser 
verdad, 1964-1965), para a cal Ibáñez Serrador dirixiu un 
único episodio -N.N. 23 (1965)-, que en ocasións adoita 
incluírse dentro das Historias da súa creación.
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 O ASFALTO

(El Asfalto, Narciso Ibáñez Serrador, 
Estado Español, 1966, 34’, VO)

O TELEVISOR
(El Televisor, Narciso Ibáñez Serrador, 

Estado Español, 1974, 68’, VO
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A serie constou de tres etapas: a primeira, comprendida 
entre 1966 e 1968 e rodada en branco e negro; a segunda, 
se é que a consideramos como tal porque estivo formada 
por un único episodio, O televisor (1974), xa en cor; e a 
terceira, e menos interesante, así mesmo en cor e com-
posta por catro títulos realizados en 1982: Freddy, O caso 
do señor Valdemar (adaptación de Edgar Allan Poe que xa 
levara a cabo no episodio O Pacto de 1966), A fin comezou 
onte e O trapeiro, que re-versionaba o telefilme homónimo 
arxentino de 1974. No 2006, Ibáñez Serrador escribiu e 
dirixiu o seu último traballo detrás das cámaras, o telefilme 
A culpa (La culpa), pertencente á serie Películas para non 
durmir (Películas para no dormir 2005-2006), sorte de re-
edición homenaxe a Historias para non durmir na que par-
ticiparon con cadanseu episodio Álex de la Iglesia, Jaume 
Balagueró, Paco Plaza, Enrique Urbizu e Mateo Gil. Nin A 
culpa, nin os seus derradeiros catro episodios para Histo-
rias para non durmir revisten particular interese, aínda ser 
ser desprezábeis, polo que imos centrarnos aquí nos seus 
traballos do período 1966-1974.

Tampouco descubrimos nada novo, e é algo recoñecido 
polo propio Ibáñez Serrador, que a construción da mei-
rande parte dos episodios das Historias para non durmir 
dos anos sesenta (non é o caso de O televisor), con Ibáñez 
Serrador presentando cada episodio ao comezo do mes-
mo, en ocasións facendo gala dun humor desengraxante, 
estaba directamente inspirada nas presentacións de 
Alfred Hitchcock para as súas series Alfred Hitchcock pre-
senta (Alfred Hitchcock Presents, 1955-1962) e A hora de 
Alfred Hitchcock (The Alfred Hitchcock Hour, 1962-1965). 
Igualmente, a construción narrativa de moitos episodios 
de Historias para non durmir, en particular a dos de teñen 
arredor de media hora de duración, lembra moito a dou-
tra famosa serie de televisión con creador-presentador á 
cabeceira de cada capítulo: a extraordinaria A zona cre-
puscular (The Twilight Zone, 1959-1964), de Rod Serling, 
A diferencia desta última ou das series de Hitchcock, que 
correron a cargo de numerosos realizadores, Historias 
para non durmir caracterizouse por que todos os seus epi-
sodios foron dirixidos por Ibáñez Serrador, quen tamén fir-
mou en solitario a meirande parte dos guións baixo o seu 
seudónimo habitual, Luis Peñafiel, coas raras excepcións 
dos episodios A cabana (La cabaña, 1966), eficaz relato de 
“suspense” que foi o único traballo dos guionistas Alejan-
dro García Planas e Antonio Cotanda Arnal, e A casa (La 
casa, 1968) co-escrito con Juan Tébar, quen tamén sería 
autor do conto no que se inspira o episodio O vidente (El 
vidente, 1967) e do argumento da primeira longametraxe 
para o cinema de Ibáñez Serrador, A Residencia (La Re-
sidencia, 1969). Pero, a imaxe e semellanza das series de 
Alfred Hitchcock e Serling, a de Ibáñez Serrador tamén se 
caracterizou polo seu sentido do gimmick ou, se se prefi-
re, do “golpe de efecto final”, e pola presencia recorrente 
dun determinado equipo técnico (o decorador Fernando 
Sáenz) e artístico (o compositor Waldo de los Ríos e un 
elenco de notabilísimos intérpretes encabezado polo pai 
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de Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta, cuxa presenza 
resulta practicamente por si soa unha sinal de identidade 
da serie, seguido doutros habituais como Estanis Gonzá-
lez, Lola Lemos, Pedro Sempson ou José María Caffarel, 
por citar uns poucos).

Dos episodios escritos por Ibáñez Serrador, cinco partían 
de contos de Ray Bradbury: A adega (La bodega, 1966), O 
dobre (El doble, 1966), O foguete (El cohete, 1966) e O so-
rriso (La sonrisa, 1966). Outros catro inspirábanse en Poe: 
O tonel (El tonel, 1966), segundo O barril de Amontillado 
(The Cask of Amontillado); O corvo (El cuervo, 1966) que, 
máis que unha adaptación do poema homónimo, é unha 
relectura dos últimos anos de vida do escritor; e o citado 
O pacto, a partir d’Os feitos do caso do Señor Valdemar 
(The Facts in the Case of M. Valdemar), re-versionado en 
1982, aos cales habería que engadir un quinto, A promesa 
(La promesa, 1968), que versiona moi libremente O enterro 
prematuro (The Premature Burial). O resto, ou ben eran 
orixinais seus, ou ben adaptacións de Tébar, Robert Arthur, 
Robert Bloch, Fredric Brown, Carlos Buiza, Henry James, 
W. W. Jacobs, Harlan Ellison e o popular parapsicólogo 
Fernando Jiménez del Oso. A pesar de que na serie fixeron 
acto de presencia algúns poucos episodios de temática 
policial, como os polo demais excelentes O natalicio (El 
cumpleaños, 1966), A oferta (La oferta, 1966), A broma (La 
broma, 1966) e O aniversario (El aniversario, 1966), por 
regra xeral o terror e a ciencia ficción fóronse alternando. 
Dentro do primeiro grupo, os de horror máis ou menos 
gótico atópanse entre os máis logrados. Tal é o caso d’O 
Tonel, que recrúa o clímax d’O barril de Amontillado, co 
viñateiro (Antonio Casas), amosando o cadáver da súa 
infiel esposa somerxida no Amontillado (Gemma Cuervo) 
ao amante desta última (Jesús Aristu), ao que está empa-
redando vivo; O pacto, cuxo tenso terzo final compensa 
o exceso de metraxe desta adaptación de Poe; O boneco 
(El muñeco, 1966), que mestura elementos d’A volta da 
torniqueta (The Turn of the Screw), de Henry James, con 
toques de bruxaría sacados de Robert Bloch: no clímax, 
Alicia (Teresa Hurtado) morde a cabeza do boneco de cera 
do seu pai, Hugo Wilbur (Ibáñez Menta) e logo Ricardo Wil-
bur (Fernando Delgado), tío de Alicia, descobre o cadáver 
de Hugo cunha enorme dentada na fronte. O pesadelo (La 
pesadilla, 1967), cun estupendo gimmick, en virtude do cal 
todo o que vimos de presenciar non é senón... o mal soño 
dun vampiro (Fernando Guillén) a piques de erguerse do 
seu ataúde. A gadoupa (La zarpa, 1967), un dos mellores 
episodios da serie, que adapta con eficacia (pese a non 
levalo ata as súas derradeiras consecuencias) o arrepían-
te relato de W. W. Jacobs A pata de mono (The Monkey’s 
Paw). O regreso (1967), en torno á vinganza de ultratumba 
dun ancián asasinado (José Orjas), que atesoura unha 
imaxe, a cadeira de rodas baleira que se despraza soa, que 

parece anticipar O substituto (The Changeling, 1980) de 
Peter Medak. E A casa, unha efectiva historia de pantas-
mas con ecos do cinema de terror italiano.

Unha temática recorrente nos episodios de ciencia ficción 
é a invasión extraterrestre, presente na interesante, se ben 
alongada (está dividida en dúas partes) A adega, na que o 
ataque extraterrestre prodúcese mediante unha sutil intro-
misión nos fogares a través duns misteriosos fungos que 
se apoderan da vontade dos nenos, anticipando, se cabe, 
a trama da súa segunda longametraxe, Quen pode matar a 
un neno? (¿Quién puede matar a un niño? 1976); e A alarma 
(La alarma, 1966), no que unha muller (María Massip) ocul-
ta no seu corpo un aparello triangular que a mantén nova 
durante centos de anos e cuxa extirpación porá en marcha 
un ataque extraterrestre; así como o excelente O vidente, 
en torno a unha invasión “invisible” de seres de outro mun-
do. En cambio, O foguete é un relato sentimental en torno 
a un home (Ibáñez Menta) que finxe ter construído unha 
nave espacial para facer felices aos seus fillos, e O sorriso 
é unha alegoría post-apocalíptica en torno á destrución da 
cultura. A temática da vida artificial está presente no es-
tupendo O dobre e, sobre todo, no magnífico O trasplante 
(El transplante, 1968), no que un home (José María Prada) 
vende todas as partes do seu corpo para subsistir nunha 
sociedade futura habituada á cirurxía estética sen rexei-
tamentos e remata sendo enterrado nun ataúde... baleiro, 
nun dos episodios “metafóricos” máis famosos da serie 
xunto co non menos célebre  (El Asfalto, 1966), relato sa-
tírico con decorados reducidos á mínima expresión sobre 
un home (Ibáñez Menta) que se afunde paulatinamente na 
fochanca dunha rúa sen que a burocracia chegue a tempo 
de salvalo, e co espléndido O televisor, crónica do proceso 
de tolemia dun home (de novo Ibáñez Menta) obsesionado 
con ver televisión, e que conclúe cun dos clímax máis in-
quietantes do seu creador: os cadáveres do protagonista, 
a súa muller (María Fernanda D’Ocón) e os seus dous fillos, 
descubertos pola policía nunha habitación repleta de si-
nais de balazos, frechas de indios e canonazos saídos... da 
televisión?, o cal erixe a O Televisor no que posibelmente 
sexa o mellor telefilme español de terror de todos os tem-
pos, xunto co non menos admirábel A cabina (La cabina, 
1972) de Antonio Mercero.
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4 DE SETEMBRO 
O ASFALTO

(El Asfalto, Narciso Ibáñez Serrador, 
Estado Español, 1966, 34’, VO)

O TELEVISOR
(El Televisor, Narciso Ibáñez Serrador, 

Estado Español, 1974, 68’, VO)

11 DE SETEMBRO
CASA

(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, 11’, VOSG)

25 DE SETEMBRO 
A CASA DAS FIESTRAS QUE RIN

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


