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Les grans superproduccions. Espanya com  a plató (1ª part)
A l llarg de  la h istòria, els vincles q ue  el cinem a espanyol h a establert am b altres 
cinem atografies h an estat de  dos tipus: coproduccions i prestació de  serveis per al 
rodatge de  produccions estrangeres en terreny estatal. D urant el segle XX, en 
m oltes d’aq uestes produccions rodades a Espanya els professionals espanyols 
nom és oferien el seu servei, m entre  q ue  la propietat de  la pel·lícula era totalm ent 
estrangera.
D urant les dècades dels 50 i 60, les superproduccions de  H ol·lyw ood 
desem barcaren en terres h ispanes. La bona clim atologia, l’abundància de  m à 
d’obra a baix preu, la q ualitat dels tècnics locals, els baixos costos i tam bé la 
col·laboració de  les autoritats franq uistes van atraure  a m olts directors i 
productors am ericans. M olts d’ells venien d’Itàlia, on m oltes 
pel·lícules de  gran pressupost h avien estat film ades als estudis rom ans de  

Cinecittà. Però els alts costos de  producció 
m otivaren canviar de  lloc i trobaren 
Espanya.
La participació espanyola en produccions 
foranes s’inicià en tem ps del cinem a m ut. 
D iversos directors estrangers vingueren a 
rodar les seues pel·lícules en sol peninsular. 
A ls anys 20, la productora A tlántida 
participà en la producció francesa La 
barraca de los  m onstruos  (La galerie des  
m onstres , 19 24) de  Jacq ue  Catelain, projecte  
proh ibit per la censura, q ue  degué m arxar a 
l’estranger per poder realitzar- lo. A ltres 

exem ples els tenim  am b actors q ue  feren carrera en la indústria am ericana dels 
anys vint com  l’actriu R aq uel M eller, nom  artístic de  l’aragonesa Francisca 
M arq ués López, i tam bé Fortunio Bonanova.
A  partir de  la dècada dels 50, l’im peri h ol·lyw oodienc es fixà en les nostres terres 
per film ar una gran superproducció. El problem a és q ue  una vegada finalitzada 
la producció, els eq uips am ericans tornaven a les seues terres. L’any 19 56, R obert 
R ossen realitzà la prim era d’elles, Alejandro Magno (Alexander th e Great, 19 56), 
protagonitzada per R ich ard  Burton, Fredich  M arch   i Claire  Bloom , entre  altres. 
A  aq uesta li seguirien altres com  O rgullo y pas ión (Th e Pride and th e Pass ion, 
19 57), de  Stanley K ram er am bientada durant la invasió napoleònica a Espanya i 
am b Cary Grant, Sofia Loren i Frank  Sinatra com  a protagonistes principals. 
Entre  els actors espanyols podem  veure  la participació de  José Nieto i Carlos 



Larrañaga. Una anècdota d’aq uesta pel·lícula fou protagonitzada pel seu director 
K ram er, q ui estava obstinat a dinam itar les m uralles de  la ciutat d’Àvila, fet q ue  
no va ocórrer. Salom ón y la reina de Saba (Solom on and Sh eba, 19 59 ) es va 
recrear a Valdespartera, paratge situat als afores de  Saragossa. Fou dirigida per 
K ing Vidor. Estava protagonitzada en un principi per Tyrone  Pow er i Gina 
Lollobrigida, però un atac cardíac acabà am b la vida de  l’actor am ericà durant el 
rodatge i fou substituït per Yul Brynner. 
En la dècada dels 60 destaca la tasca realitzada pel productor Sam uel Bronston. 
D esprés de  treballar en diversos països com  França, A nglaterra, H olanda i 
sobretot als EUA , es traslladà al Vaticà on realitzà nom brosos docum entals de  
tem àtica h istòrica o artística. A  m itjans dels 50 decidí instal·lar- se  a Europa i en 
19 59  produí la prim era pel·lícula rodada a Espanya, El capitán Jones  (Joh n Paul 
Jones , 19 59 ), dirigida per Joh n Farrow . 
A  partir d’aq uest m om ent, i gràcies al finançam ent de  Pierre  S. du Pont, 
Bronston com ençà la realització de  5 grans superproduccions. El prim er q ue  va 
fer fou adq uirir els vells estudis Ch am artin (avui Buñuel, propietat de  TVE), 
estudis q ue  va am pliar i m illorar considerablem ent, construint un nou gran plató, 
i a m és a m és, q uan h o req ueria, ocupava tam bé els estudis de  Sevilla Film s i 
CEA . No content am b tot això, llogà uns extensíssim s terrenys am b dret de  
com pra en Las M atas, m olt prop de  M adrid, per a rodar els exteriors dels seus 
film s. L’im peri Bronston naixia. La 
prim era de  les produccions fou R ey de 
R eyes  (King of k ings , 19 61), dirigida per 
Nich olas R ay. La continuà una altra 
colossal, El Cid  (Th e Cid , 19 61), d’ 
A nth ony M ann i am b Ch arlton H eston i 
Sofia Loren com  a protagonistes 
principals. Part dels seus exteriors foren 
rodats en altres punts peninsulars. 
L’escena del torneig al peu del castell de  
Belm onte, i la conq uista i setge  de  
València en la platja i castell de  
Peníscola. La tercera superproducció fou 
55 días  en Pek ín (55 Days  at Pek ing, 
19 63),  dirigida de  nou per Nich olas R ay 
i am b un gran elenc d’artistes com  D avid Niven, Ava Gardner i Ch arlton H eston, 
entre  altres. Els espectaculars decorats foren construïts en Las M atas per prim era 
vegada. A  continuació vingué La caida del im perio rom ano (Th e fall of th e 
R om an Em pire, 19 64) d’A nth ony M ann i am b Steph en Boyd, Sofia Loren, Jam es 
M ason i A lec Guinness. El colossalism e  i realism e  dels seus decorats fan 
d’aq uesta pel·lícula un m odel de  recreació arq uitectònica clàssica.



La darrera producció fou El fabuloso m undo del circo (Circus  World , 19 64) 
d’H enry H ataw ay i protagonitzada per R ita H ayw orth , Joh n W ayne  i Claudia 
Cardinale. Fou l’inici del declivi de  l’im peri Bronston. A  l’any següent, perdé la 
confiança de  l’inversor, la fam ília D upont, i es q uedà sense  el seu suport financer. 
Entre  els seus projectes I som nis, estava rodar una pel·lícula, Isabel de Espanya, i 
construir una Ciutat del Cinem a. 
Part de  les escenes de  batalla de  la pel·lícula Espartaco (Spartacus , 19 60) de  
Stanley K ubrick  i protagonitzada per K irk  D ouglas, Laurence  O livier i Jean 
Sim m ons, tam bé foren rodades a Espanya. L’exèrcit espanyol va cedir 
tem poralm ent gran q uantitat de  soldats per a ajudar a rodar- les.
D avid Lean va transform ar la 
província d’A lm eria en Pròxim  
O rient per a la film ació de  
Law rence de Arabia (Law rence of 
Arabia, 19 62), protagonitzada per 
Peter O ’Toole, O m ar Sh arif i 
A nth ony Quinn. L’escena on volen 
els trens es va film ar en el cap de  
Gata i el port jordà d’A k aba estava 
recreat en la desem bocadura del riu 
A lias. M és tard, D avid Lean passà 
del calor al fred. 
En 19 65 rodà per terres sorianes 
Doctor Z h ivago (19 65) am b O m ar 
Sh arif de  nou juntam ent am b Julie Ch ristie, Geraldine  Ch aplin i A lec Guinness. 
El pitjor del rodatge és q ue  a penes va nevar per terres sorianes durant l’h ivern 
q ue  durà la realització de  la pel·lícula.
Tam bé per terres sorianes, O rson W elles film à Cam panadas  a m ed ianoch e  
(Ch im es  at Midnigh t/Falstaff, 19 65) am b ell com  a protagonista principal 
juntam ent am b K eith  Baxter, Joh n Gielgud i Jeanne  M oreau. Catalañazor, el 
parador de  Cardona a Barcelona i Àvila foren els llocs escollits per a la 
realització de  la pel·lícula.



Fitxes de  pel·lícules

55 días en Pek ín 

Títol original: 55 days  at Pek ing
País: EUA
A ny de  producció: 19 63
D irector: Nich olas R ay
Intèrprets: D avid Niven, Ava Gardner, Ch arlton H eston
D uració: 149  m in

Sinopsi: Un grup d’estrangers es veu atrapat dins de  la 
Ciutat Proh ibida de  Peq uín i aguantaran l’atac del xinesos 
de  m anera h eroica durant 55 dies, m om ent en q uè 
arribaran les tropes am ericanes.

R ei de R eis

Títol original: King of k ings
País: EUA
A ny de  producció: 19 61
D irector: Nich olas R ay

Intèrprets: Jeffrey H unter, Siobh an M cK enna, H urd  
H atfield, R on R andell
Sinopsi: Quan les legions rom anes conq uereixen 
Palestina, naix un xiq uet en un estable adorat pels 
pastors i per tres m ags procedents d’O rient q ue  arriben 
a ell guiats per una estrella. El rei H erodes, q ue  tem ia 
pel naixem ent d’un nou m essies, dóna l’ordre  
d’assassinar tots els nounats…



El Cid 

Títol original: Th e Cid
Pais: EUA
A ny de  producció: 19 63
D irector: A nth ony M ann
Intèrprets: Ch arlton H eston, Sofia Loren, R af Vallone
D uració: 172 m in

Sinopsi: R ecreació, i a la vegada idealització, del 
personatge R odrigo D íaz de  Vivar, m és conegut com  
El Cid  Cam peador.

La caída del im perio rom ano

Títol original: Th e fall of th e R om an Em pire
País: EUA
A ny de  producció: 19 64
D irector: A nth ony M ann
Intèrprets: Steph en Boyle, Sofia Loren, Jam es M ason
D uració: 163 m in

Sinopsi: D esprés de  la m ort de  l’em perador M arc A ureli, 
l’im peri de  R om a inicia la seua decadència. El seu 
successor, Com odo, no escolta les advertències del seu 
conseller Tim onides. L’im peri es desintegra a poc a poc 
per culpa de  les pressions q ue  exercien els bàrbars sobre  
les fronteres. D ins de  R om a, les disputes pel poder es 
produeixen al senat.



El fabu loso m u ndo del circo

Títol original: Circus  world 
País: EUA
A ny de  producció: 19 64
D irector: H enry H ath aw ay
Intèrprets: Joh n W ayne, Claudia Cardinale, R ita 
H ayw orth
D uració: 130 m in

Sinopsi: L’em presari circense  M att decideix portar el 
seu espectacle a Europa, però tam bé am b la finalitat de  trobar a Lili, la m are  de  
Toni, jove artista q ue  h a criat com  si fóra la seua filla des de  la desaparició de  sa 
m are  després de  la m ort del seu h om e. D esprés d’un accident al port de  
Barcelona, tota la troupe  es dirigeixen a Paris per treballar am b el coronel Purdy, 
ja q ue  l’em presari es troba am b problem es econòm ics.

Cam panas a m edianoch e

Títol original: Ch im es  at Midnigh t/Falstaff 
País: Espanya/Suïssa 
A ny de  producció: 19 64
D irector: O rson W elles
Intèrprets: O rson W elles, Jeanne  M oreau, M argaret 
R uth erford
D uració: 105 m in

Sinopsi: Lord  Bolingbrok e  es elegit rei am b el nom  
de  Enric IV d'A nglaterra, però h i h an rum ors de  q ue  
h a participat directam ent en la m ort de  R icard  II. El 
seu fill el príncep de  Gales nom és fa q ue  freq üentar les tavernes acom panyat per 
Falstaff.



Espartaco

Títol original: Spartacus  
D uració: 168 m in
País: EUA
A ny de  producció: 19 61p
D irector: Stanley K ubrick
Intèrprets: K irk  D ouglas, Laurence  O livier, Jean 
Sim m ons
D uració: 186 m in

Sinopsi: R ecreació del personatge h istòric d’Espartaco, esclau q ue  es va rebel·lar 
contra l’im peri rom à i q ue  el va ficar contra les cordes gràcies al seu am or per la 
llibertat, i tam bé per la revolta dels gladiadors i dels altres esclaus.

Lawrence de Arabia

Títol original: Law rence of Arabia 
País: EUA
A ny de  producció: 19 62
D irector: D avid Lean
Intèrprets: Peter O ’Toole, O m ar Sh arif, A lec Guinness
D uració: 212 m in

Sinopsi: T. E. Law rence  és enviat a El Cairo am b la 
finalitat de  fom entar la revolta dels àrabs contra els 
turcs a favor del R egne  Unit. Posteriorm ent, Law rence  
els guia a la conq uesta d’A k aba, assalta trens am b m unicions, és capturat i 
torturat pels turcs, però alliberat per A li K arish . Condueix de  nou els àrabs a la 
conq uesta de  D am asco, fet desaprovat per les autoritats britàniq ues, q ue  el fan 
tornar al R egne  Unit on li arriba la m ort en un accident de  m otocicleta.




