
PUNTO DE FUGA.
NICHOLAS GODFREY.
[Tirado do libro The Limits of Auteurism: Case Studies 
in the Critically Constructed New Hollywood, 2018: pp. 
88-107].

Na época na que Universal estreou Asfalto en dobre sentido, 
en xullo de 1971, a Twentieth Century Fox xa tiña estreado, 
e esquecido, o unha película sobre cruzar o país contra o 
reloxo. Punto de Fuga, estreada en marzo dese ano, com-
parte co filme de Hellman o mesmo existencialismo xuvenil 
propios das road movies, creado por Easy Rider. Ambas 
películas comparten o ter a mozos sombríos e decididos, 
distantes, pouco comunicativos, comprometidos frivo-
lamente a viaxes de morte de longa distancia, abocados 
ao fracaso dende o seu inicio. A súa iconografía é común 
tamén (coches rápidos, estacións de servizo solitarias, e 
condutores solitarios) e paisaxes (a infinita secuencia coas 
autoestradas dos Estados Unidos). Tamén as dúas películas 
fracasaron inicialmente no comercial, para seren despois 
filmes canónicos e de culto. Mais, a pesares destas simili-
tudes, Punto de Fuga e Asfalto en dobre sentido non poden 
confundirse o uno co outro (...). Punto de Fuga é, quizais, o 
máis vergoñento intento de repetir e clonar a fórmula Easy 
Rider. O filme de Richard C. Sarafian codifica a iconografía 
e motivos do cinema post Easy Rider nunha armazón xenéri-
ca, dando máis énfase aínda ás espectaculares velocidades 
dos vehículos nas persecucións do filme.

De forma similar a Asfalto en dobre sentido, Punto de fuga 
non conta cun desenrolo de guión moi extenso. O filme 
arranca na pequena vila de Cisco, California, onde a policía 
prepárase para bloquear a autoestrada. A impenetrable 
barricada de escavadoras bloquea todo o camiño, para 
así evitar a chegada do suxeito buscado polos axentes, 
o chofer profesional Kowalski. Cando Kowalski acelera a 
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través da autoestrada cara o bloqueo, o filme detense e 
fai un flashback cara dos días atrás en Denver, Colorado. 
Kowalski está a devolver un coche ao seu xefe, e acepta un 
encargo para levar un Dodge Challenger a San Francisco. 
De forma un pouco caprichosa, tamén fai unha aposta co 
seu camelo de que pode entregar o auto en 15 horas (unha 
aposta imposible pola propia distancia xeográfica entre 
ambos puntos). Pouco despois de saír, Kowalski ten unha 
disputa con policía motorizado, que forma o chasis do fil-
me. O resto da película retrata os intentos do protagonistas 
de evadirse da policía. A persecución interrómpese, de 
forma ocasional, polos encontros entre Kowalski con ou-
tras xentes do camiño, normalmente cando ten suficiente 
vantaxe dos seus perseguidores para poder tratar con esta 
xente que vai coñecendo polo camiño (...).

Estes episodios son constantemente cortados por secuen-
cias de persecucións e accidentes de coches, mentres 
Kowalski vai superando os bloqueos policiais. Tamén hai 
secuencias ocasionais  nas que aparece a súa vida antes 
de ocupar o emprego de chofer, creando algo similar a un 
retrato psicolóxico do protagonista e axudando a poder 
comprender as motivacións detrás da súa temeraria apos-
ta de condución. Vemos a Kowalski como un motorista 
e condutor de carreiras profesional, ferido de gravidade 
nun accidente. Tamén como policía, impedindo que o seu 
superior viole a unha rapaza. E finalmente como un surfeiro 
totalmente namorado, que queda nun estado catatóni-
co pola morte da súa amada. En suma, estas imaxes do 
seu pasado dan do protagonista a imaxe dun home roto, 
marcado pola traxedia, e que mostra un natural desacato 
contra a autoridade, e que atopa a culminación da súa vida 
na destrución que a primeira escena do filme anticipa (...).

O guión de Punto de Fuga ten unha orixe literaria, sendo un 
proxecto temperán do novelista cubano Guillermo Cabrera 
Infante, coñecido polo nome literario G. Caín. Infante ba-
seouse para o guión vagamente en dúas historias reais: A 
carreira dun axente policial de San Diego que é apartado 
do servizo, pero regresa un tempo despois; e a historia 
dunha persecución policial na que o perseguido négase 
a parar, choca contra un bloqueo similar ao do filme, e 
morre no acto (...).

Como nos filmes semellantes a este, e cos que coincidiu no 
tempo, Punto de Fuga colle outra lección de Easy Rider, no 
senso de usar uns medios de gravación e produción flexi-
bles, e adaptables a múltiples localizacións. Ao igual que D. 
Hopper, Sarafian utiliza moito as vantaxes tecnolóxicas da 
época, que para a década dos 70 están xa estandarizadas. 
Pequenas cámaras e equipas de son portátiles permiten aos 
pequenos grupos de traballo e equipas do filme ir máis alá 
dos propios estudios de gravación. Punto de fuga só usa 
un estudio para a secuencia final do filme, co gran control 
policial. O resto do filme foi rodado en localizacións reais, 
seguindo a ruta que Kowalski realiza no mesmo. A vantaxe 
de usar poucas localizacións e limitar moitos os planos a 
imaxes exteriores e interiores do Dodge de Kowalski fixo 
que non se precisara unha equipa moi numerosa, e que 
o presuposto do filme se limitara a 1’3 millóns de dólares 
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(...). O feito de que o filme evite o escenario de bélico de 
destrución de Tora! Tora! Tora! e o grandilocuente ambien-
te de musical de Hola, Dolly! (as producións anteriores a 
esta da 20th Century Fox), restrinxindo o foco á ruta de 
Kowalski a través dos Estados Unidos, fai unha redución 
da escala argumental habitual nos filmes de Hollywood da 
época, incluso sendo como é este un filme de intención 
tan comercial, e tan coherente no temático; recordando 
así que o vehículo é un obxecto estético capital, que se 
pretende vender (...).

Á súa propia maneira, Punto de Fuga pode ser, en liñas 
xerais, unha inversión do esquema de filme de acción. O 
filme de Sarafian é subversivo, sen embargo, por diversos 
motivos. Usa todos os medios estilísticos e técnicos dun 
filme de acción no seu retrato das persecucións de coches 
a alta velocidade (...). Kowalski instiga a persecución por 
razón non explicadas claramente, batallando sen preocu-
parse polas consecuencias legais contra os policías. O filme 
non explica de forma clara as motivacións psicolóxicas 
detrás dos seus actos, máis alá do seu antiautoritarismo. 
E, de feito, os flashbacks que amosan a vida pasada de 
Kowalski como un desencantado oficial de policía com-
plica, máis que clarifica, a súa relación coa lei e cos seus 
representantes. O protagonista retén, pese a todo, un mí-
nimo sentido da solidariedade polo cal procura asegurarse 
de que ningún dos seus perseguidores queda malferido (a 
pesar dos inxentes accidentes a gran velocidade, ningún 
policía queda ferido de gravidade no filme); ou son as cir-
cunstancias da súa saída do corpo as que levan a Kowalski a 
mostrar un desdén tan intenso contra os primeiros policías 
que atopa no seu camiño? (...)

O ideoloxicamente dispar matrimonio entre escenas de ac-
ción clásicas, e as incoherentes secuencias narrativas cos 
personaxes do deserto, fan que os momentos do filme de 
máis calma sexan capaces de transmitir o sentido estético, 
case zen, de filmes como Easy Rider ou Asfalto en dobre 
sentido. O conflito entre forma e contido en Punto de fuga é 
unha reprimenda, e un testamento, a frase de Elseasser de 
que o cinema de Hollywood predica «o diminuír a confianza 
en poder contar unha historia». Punto de fuga ten unha rea-
lización maxistral, e está chea de furia e velocidade, pero a 
pesar diso os eventos que relata non teñen motivo aparente 
ningún, e por ende en síntese tampouco significan nada. 

A TRAXECTORIA E O TEMPERAMENTO: A PRO-
PÓSITO DE PUNTO DE FUGA.
MARCOS VIEYTES, HERNÁN GÓMEZ.
[Tirado de: “La trayectoria y el temperamento: a propósito 
de Vanishing Point, de Richard C. Sarafian”; en: https://
www.hacerselacritica.com/la-trayectoria-y-el-tempe-
ramento-a-proposito-de-vanishing-point-de-richard-c-
sarafian/].

Lanzado pola 20th Century Fox en 1971, este filme transfor-
mouse en obxecto de culto e homenaxe constante nos últi-
mos 20 anos. Dende discos e vídeos de bandas como Guns 
N’ Roses, Primal Scream ou Audioslave, ata a Death proof de 
Quentin Tarantino; Punto de fuga álzase, aparentemente, 
como un forte polo de referencia para expresións artísticas 
que continúan a crear visións excesivas da liberdade e a 
resistencia ao establecida, á par que explorar escuros com-
poñentes do ser norteamericano. O argumento é simple: 
un estraño traballador dun servizo de entrega de vehículos 
pretende levar, a base de anfetaminas e desesperación, 
un coche deportivo dende Colorado ata San Francisco en 
menos de 15 horas, cousa imposible e suicida. A partires 
de aí, as forzas da orde de tres estados, intentando parar os 
seus excesos de velocidade, iniciarán unha cacería violenta 
e desproporcionada contra o protagonista (...).

Tanto a edición como a composición das imaxes conxu-
gan unha horizontalidade que permite que o espectador 
empatice coa demente carreira dun dos personaxes máis 
herméticos do cinema americano moderno (...). O ritmo 
de corte, as tomas aéreas e panorámica, e incluso o uso 
do zoom, moldean un tour de force no cal o Dodge branco 
(nin sequera ese Kowalski condutor) se transforma nun 
diaño imparábel, un anxo exterminador (...). A intensidade 
do filme brota do movemento do auto, da materia posta 
ante o espazo. Hai quen diría que o cine non pode ser máis 
que isto. 

Tal vez o máis revulsivo do filme radique no irracional de 
todo o asunto, das súas premisas e consecuencias. Se a 
fuxida e a velocidade son a grande metáfora da desobe-
diencia, a desmesura das reaccións para reprimila crean 
un clima case kafkiano de carente de sentido e desolador 
que impregna ao espectador. O único que se sabe do pro-
tagonista da historia é que non cometeu crimes. Aínda que 
uns poucos e illados “flashbacks” aportan retallos sobre 
os fracasos pasados de Kowalski, o filme nunca se apoia 
neles totalmente para xustificar os actos do seu prota-
gonista. Así, a narración xoga errática co vínculo clásico 
entre información e motivación (...), o filme tende máis 
cara o contemplativo: quere exhibir a lenta, ilóxica pero 
progresiva marcha autodestrutiva  dun ser que vagabundea 
polo escenario dun mundo que tolea, e decide perseguilo, 
detelo e destruílo, antes de que o faga el mesmo.
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6 DE NOVEMBRO 
Punto de fuga

(Vanishing Point, Richard C. Sarafian, 
1971, EUA, 99’, VOSG).

13 DE NOVEMBRO
Motormanía

(Motor Mania, Jack Kinney, 
EUA, 1950, 7’, VOSG)

Christine
(Christine, John Carpenter, 

EUA, 1983, 110’, VOSG)

20 DE NOVEMBRO
Metal e melancolía

(Metaal en melancholie, Heddy 
Honigmann, 

Países Baixos, 1994, 80’, VO)

27 DE NOVEMBRO
Os tres cuartos da vida

(Les trois-quarts de la vie, Grupo 
Medvedkine de Sochaux, 

Francia, 1971, 18’, VOSG)
Co sangue dos outros

(Avec le sang des autres, 
Bruno Muel, 

Francia, 1975, 52’, VOSG))


