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Arrebato, Iván Zulueta, 1980. 105 min, color, sonora, 35 mm

6a sessió. ARREBATO

El cicle es tanca amb l’obra cabdal de la filmografia d’Iván Zulueta, 
film de culte dins de la cinematografia espanyola. El seu autor 
aconsegueix reunir aquí moltes de les tècniques que havia posat en 
pràctica en peces curtes anteriors, com ara A Mal Gam A, Frank 
Stein o Kinkón, realitzades en súper-8, i aglutina una sèrie de temes 
que se li oferien des de la seva infantesa. Llargmetratge hipnòtic a 
més no poder, carregat d’un cert misticisme i susceptible de múlti-
ples lectures, Arrebato és una indiscutible obra mestra i calia posar fi 
a l’injust desconeixement fora de les nostres fronteres.

Iván Zulueta (Sant Sebastià, 1943 -2009)
Director de culte, creador personal i inclassificable, la seva obra 
fílmica ha navegat gairebé sempre pels cursos de la marginalitat i 
de l’alternatiu. Després de passar per l’Escola Oficial de Cinema-
tografia de Madrid, on va realitzar com a pràctica el curt Ágata 
(1966), va començar a treballar a la televisió realitzant el programa 
musical «Último grito», tasca que va alternar amb la realització de 
nombrosos cartells cinematogràfics i el rodatge de curtmetratges 
underground com ara Masaje (1970), Kinkón (1971) o Frank Stein 
(1972). El 1969 va dirigir el seu primer llargmetratge: Un, dos, 
tres, al escondite inglés. Arrebato (1980) és el seu llargmetratge més 
conegut i torbador.



Producte de la seva època

«Arrebato és un producte inequívoc de la seva època.» Amb aquesta 
frase sintetitza Francisco Javier Gómez Tarín el context que va veure 
néixer la pel·lícula d’Iván Zulueta. Ho afirma l’esmentat autor en 
el primer paràgraf de la seva monografia sobre el film, perquè no 
quedi cap dubte sobre una qüestió sobre la qual pocs anys enrere 
Carlos Aguilar sostenia una hipòtesi contrària: «Arrebato constitueix 
una proposta perfectament extraordinària en la història del cinema 
espanyol.» Aquesta afirmació tan categòrica també servia, en el seu cas, 
de punt d’arrencada per a una brillant anàlisi que recolzava en bona 
mesura sobre aquesta argumentació, a partir, primer, de la negació de 
qualsevol mena de vinculació amb la Movida madrilenya i, després, 
del seu encaix dins del cinema independent, malgrat —com reconeix 
Aguilar en aquest últim cas— certes afinitats «més epidèrmiques que 
fonamentals».

Sense pretendre ficar cullerada en una polèmica que, ho reconeixem, 
ens estem inventant en benefici únic i exclusiu dels nostres interessos, 
diguem que considerem Arrebato com un producte inequívoc de la 
seva època en la mesura que entronca en bona part del seu metratge 
—i en la carrera anterior del seu director— amb el cinema indepen-
dent que s’ha desenvolupat a Espanya des de finals dels anys seixanta. 
La seva singularitat vindria donada en tot cas per com aquest discurs 
avantguardista s’integra en una proposta genèrica, la del cinema 
fantàstic —potser en aquest punt no estiguem tan allunyats de Carlos 
Aguilar—, que possibilita a Arrebato sortir —literalment— de 
l’underground i tenir una carrera comercial que, malgrat tot el que 
s’ha dit sobre el seu fracàs a les taquilles, si més no tenint en compte 
la seva extraterritorialitat, caldria qualificar de respectable: segons les 
dades oficials de l’ICAA, va assolir en la seva primera explotació la 
xifra de 70.544 espectadors després de la seva estrena el juny del 1980.  
Aquestes dades són amb tota seguretat molt inferiors a les del seu 
públic objectiu o natural: aquell que ha vist la pel·lícula en projec-

cions en cineclubs, filmoteques o festivals, sense entrar en el terreny de 
les emissions televisives. No creiem per tant que Arrebato sigui, ateses 
les circumstàncies, una pel·lícula marginal. Ni de bon tros: no és que 
la condició de maleïda i la marginalitat escaiguin a qualsevol pel·lícula 
de culte que es preï de ser-ho, és que totes dues qualitats són indispen-
sables quan el que es pretén és promoure aquest estatus. Quedem-nos 
amb el fet que Innisfree (José Luis Guerín, 1990), El sol del membrillo 
(Víctor Erice, 1992) i Tren de sombras (Guerín, 1997), per posar tres 
exemples de títols de prestigi, per bé que no de culte, no arriben a 
sumar plegats els espectadors d’Arrebato (exactament 75.190 o, el que 
és el mateix, 1.600 espectadors menys que Arrebato).

[…]

L’experimentalisme aplicat d’Arrebato neix, doncs, i en primer lloc, 
del seu propi contingut narratiu. D’una banda, la seva adscripció 
genèrica com a pel·lícula «fantàstica» permet una sèrie de recursos 
narratius pròxims a l’avantguarda que, en aquest context, no trenquen 
la continuïtat narrativa (per més que en algun moment la portin al 
límit) i queden sempre subordinats al relat. De l’altra, el fet que els 
protagonistes siguin realitzadors de cinema permet la inclusió en el 
discurs, sense que es trenqui la referencialitat de la imatge, de càmeres, 
pel·lícula, projectors o empalmadores, elements tots ells tan preuats en 
el cinema estructural-materialista, però aquí, a Arrebato, escoren més 
cap al realisme modernista del «cinema dins del cinema» o la simple 
cinefília.

En segon lloc, els excessos visuals d’Arrebato són producte de la 
mateixa trajectòria cinematogràfica de Zulueta, primer com a espec-
tador de cinema underground durant la seva estada a Nova York a 
principis dels anys seixanta i després com a creador d’una sèrie de pel-
lícules de fort entroncament experimental (Masaje, El mensaje es facial) 
o surrealista (Aquarium, Leo es Pardo), fragments de les quals trobaran 
un forat a Arrebato com a representació de les creacions de Pedro.

El contingut dramàtic fagocita sense més problema les imatges del 
primer punt: sent una pel·lícula «fantàstica» o «de vampirs», trucs 
formals com l’aparició o la desaparició de persones o l’animació 
d’un fotograma congelat sobre la paret, des de la qual un Pedro ja 
desaparegut fa senyals a José, no trenquen la versemblança del relat. Es 
permet sense miraments apagar una bombeta d’un esternut, trencar 
la continuïtat amb el canvi d’un paquet de lloc o fer que una veu 
gravada comenti actes del present que òbviament no pot presenciar. 
I la peculiar i original estructuració argumental del llargmetratge 
emmarca i assimila orgànicament les imatges procedents del passat 
experimental de Zulueta i les converteix en els rotlles que roda Pedro, 
alienes a la narració i alhora integrades en ella. Només en comptades 
ocasions aquestes imatges semblen flotar sobre el relat, injustificades 
per ell, amb vida pròpia: inserits «robats» d’un televisor, ja sigui de la 
seva «neu» o de filaments abstractes, que s’independitzen del context 
i conquereixen tota l’extensió de la pantalla; «seqüència dels viatges», 
introduïda per una declaració d’intencions de Pedro («Demà me 
n’aniré d’aquí. M’esperen altres llocs»), que funciona com a transició 
de tornada al present, a un José adormit a la seva butaca; i inserció de 
paisatge rodat amb temporitzador, entre dos plans de José recolzat a 
la finestra de Pedro, que potser serveixi d’indicador temporal (els tres 
dies que ha d’esperar per recollir la bobina velada) o no sigui més que 
un record de l’obra cinematogràfica del seu col·lega.

Tenint en compte el caràcter narratiu d’Arrebato, fins i tot en les 
insercions formals menys justificades es pot trobar un sentit transitiu 
(com en el pla comentat o en aquelles imatges granuloses d’Ana fent 
l’amor, record de José i alhora transició al passat) o metafòric (com 
en la inserció del cotxe que xoca contra una roca, símil de l’encontre 
de José amb Pedro, o potser premonició de les seves conseqüències). 
En definitiva, i reprenent com a exemple el diferent tractament de les 
dues escenes d’un chute a Complementos i a Arrebato, aquesta sempre
es queda més curta en l’experimentació formal i cedeix el terreny a una 
narració que, no obstant això, seria incapaç de desenvolupar-se sense 

aquests residus experimentals que sobreviuen, malgrat tot, sàviament 
aplicats.

- PAGÁN, Alberte. «Residuos experimentales en Arrebato». En: 
CUETO, Roberto (ed.). Arrebato… 25 años después. Ediciones de la 
Filmoteca de Valencia, marzo 2006; pp. 113-139.

Aquest text es podria escriure a estripalls, com va filmar, viure i morir 
el mateix Iván Zulueta, rascant amb força el que la vida, i el cinema, 
li podien oferir. Aquest text es podria escriure, doncs, rascant també 
amb fúria sobre els anys de silenci, apilant, les unes sobre les altres, 
totes les frases que s’acumulen ara a les hemeroteques sobre l’obra 
d’un cineasta que no va morir el mes de desembre passat, sinó que va 
desaparèixer per sempre entre les parets de la seva vila a Sant Sebastià, 
fa molts, molts anys. Molts anys, durant els quals, mentre creixia 
la seva llegenda i s’oblidaven les seves pel·lícules, mentre dibuixava 
cartells o es perdia en laboratoris màgics, s’escoltava, com un eco 
vell i distorsionat, la seva intenció de tornar al cinema, de rodar una 
nova pel·lícula, d’agafar la càmera per última vegada, traspassar el 
llindar de casa seva i donar al cinema el que aquest esperava. Que la 
seva pel·lícula (ara) més celebrada, Arrebato, acabés amb la càmera 
de súper-8 vampiritzant el seu propietari, i que després de filmar 
aquesta pel·lícula, Iván Zulueta no tornés a rodar ni una sola imatge 
més, recloent-se, desapareixent del món, és la consciència sobre la 
qual se sostenen tots els textos que pretenen reivindicar la figura 
d’Iván Zulueta com el gran maleït del nostre cinema, al qual el mateix 
cinema va engolir, xuclant-li les entranyes i condemnant-lo a un ostra-
cisme del qual amb prou feines va aconseguir sortir.[...]

- DE PEDRO, Gonzalo. «El próximo arrebato». En: Cahiers du 
Cinéma. España. N.º 31. Febrero 2010. Madrid; p. 75.
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