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RESUM DE LA TESI

El petit productor de cinema. El cas de Josep Maria  Cunillés

El cinema comercial independent de baix pressupost elaborat amb els elements
industrials i artístics del sector cinematogràfic del propi país és viable,
sostenible i exportable. Aquest ha sigut el cas d’El Lute, Crimen en familia i
altres pel·lícules que Cunillés ha produït. Estudiar els mecanismes de
finançament, fabricació i venda d’aquest tipus de producció ens permetrà
extrapolar-ho, generalitzar-ho i explicar-ho als actuals i futurs decisors
audiovisuals.

En el cas de Cunillés, el trobem gestionant sales cinematogràfiques, distribuint
o coproduint pel·lícules, o implicant-se en operacions corporatives per millorar
les condicions del sector.

Ha calgut introduir el context històric, sota l’etiqueta de “cinema de transició”,
estudiar la persona i els orígens temàtics per acabar construint un mètode que
el propi productor ha abandonat per dedicar-se únicament a l’explotació dels
seus drets audiovisuals. Altres productors continuen emprant aquest model
amb èxit, però els paràmetres han canviat i Cunillés no vol tornar a navegar.

THESIS’ SUMMARY

The low-budget film producer. The case of Josep Mar ia Cunillés

Commercial, independent low-budget filmmaking produced with industrial and
artistic elements of the film sector in one’s own country is viable, sustainable
and exportable. It’s the case of El Lute, Crimen en familia and other films that
Cunillés has produced. Studying the financing, manufacturing and sales of this
kind of production will allow us to extrapolate, generalize and explain it to
current and future film decision-makers.

Cunillés can be found managing cinemas, distributing or producing films, or
getting involved in corporative operations to improve the sector’s conditions.

It’s been necessary to introduce the historical context under the label “transition
filmmaking”, and study the person and his thematic origins in order to devise a
method that the producer himself has abandoned to work solely on the
exploitation of film rights. Other producers still use this method successfully, but
the parameters have changed and Cunillés doesn’t want to navigate again.





PREFACI

Josep Mª Cunillés ha estat un productor tan desconegut, o amb poc nom, com

prolífic i important. Des de finals dels anys 60 fins l’actualitat ha produït una

setantena llarga d’obres, entre pel.lícules i sèries de TV. I ha abastat

produccions des de totes les vessants: des de les opcions més arriscades (Los

restos del naufragio) fins les més adreçades a un determinat mercat

(Apocalipsis caníbal), passant per les que combinen el binomi cinema/indústria

(com El Lute. Camina o revienta). Al llarg d’aquests anys, també ha treballat i

ha conegut bé els terrenys de la distribució i l’exhibició.

Professional impecable, i pioner en algunes iniciatives del seu ofici –ell és el

responsable de la primera sèrie que TVE va coproduïr internacionalment-,

Josep Mª Cunillés combina, avui dia, la seva tasca i residència entre Barcelona,

Madrid, Londres, París i Los Ángeles.

El nostre és un estudi totalment inèdit. Partim de zero. Malgrat la llarga

trajectòria d’en Cunillés, no s’ha publicat cap estudi, ni cap llibre, ni s’ha

projectat cap cicle retrospectiu en filmoteques o festivals. La seva empresa no

és un ‘imperi’. No és un productor ‘estrella’ o un productor ‘autor’. El nostre

home, i el nostre estudi, és sobre un productor cinematogràfic. I ens ha de

permetre, conèixer la seva tasca i el seu entorn, tant en l’organització d’equips

en produccions audiovisuals, com dels mitjans tècnics de què disposaven en el

seu moment, tant en les maneres i vies en la recerca de finançament com les

de la posterior comercialització del producte.

Un dels objectius parcials de l’estudi, i de primera instància, era recopilar tot un

seguit de materials dispersos relacionats amb les pel.lícules produïdes per

Josep Mª Cunillés. I així, poder analitzar, de manera comparativa, i arribar a

l’objectiu final d’estudiar, cinc de les seves obres més significatives, en un

període, que va de 1983 a 1990, i que creiem, conformen un intent de fer un

cinema comercial de gènere, des de la contemporaneïtat, i arrelat a la societat



que el produeix. És, a la vegada, l’elaboració i la culminació d’un mètode de

treball.

Hem estructurat el nostre treball amb una ràpida ullada a la indústria

cinematogràfica de la dècada dels anys 80 –l’etapa en la què estudiem i

analitzem la producció d’en Josep Maria Cunillés, en deteniment-, i a on

s’apunten diverses idees, temes, problemes,... (a partir de tot un seguit de

dades consultades), que ens han de permetre entendre millor el context on

desenvolupava el seu treball el nostre productor.

Continuem, amb una inexcusable, trajectòria biogràfica i dels seus inicis en el

món del cinema fins l’actualitat, això ens ha de permetre copsar la seva figura i

les aportacions a l’ofici. Per després endinsar-se en el període estudiat, i a

fons, que comprén, dels dels anys 1983 fins a 1990, i que comporta l’aplicació

d’un mètode –i la seva consolidació-  en la creació i producció d’aquest cinema

comercial i de gènere –com la seva rendibilitat econòmica-. a

Aquesta part central de l’estudi va indefectiblement acompanyada, d’uns

comentaris sobre el context històric i cinematogràfic, i de producció i estrena

del film. Això ens pot ajudar a entendre millor la seva producció. Tots sabem

que el cinema acaba essent un mirall de les realitats i èpoques d’allà on està

inserit. D’allà on es fa (fins i tot, ens atreviríem a dir, que pel films que no s’han

fet, també, s’acaba reflectint la realitat d’un país i d’una societat). Una pel.lícula

és el resultat de tot un seguit d’influències i interinfluències, tant polítiques,

socials, religioses,.... com des dels seus inicis al produïr-lo (de quin pressupost

es disposava, a quin públic es volia arribar, com es distribuia el film,...). I que hi

pesen. Hi són.

Esmentem també, que com alguns d’aquests films estudiats, són molts propers

en anys de producció –alguns d’un any a l’altre-, en les apreciacions històriques

que es troben, en el capítol tercer, hem obviat, per no repetir-les, algunes

dades, que ja s’hauran llegit amb anterioritat. Com també, perquè en ocasions,

                                                
a A aquest estudi dediquem tot el capítol 3 i les conclusions del 4



la influència dels fets, com tots plegats coneixem, es perllonga i continua influint

i sent-hi present en la societat de l’època.

La metodologia emprada, ja que així ho requeria el tema, ha estat diversa.

Important, fou, però, la iniciativa de començar a treballar a partir d’entrevistes,

de primera mà, amb en Josep Mª Cunillés, amb un calendari acordat (van ser

una quinzena d’entrevistes efectuades entre novembre de 2007 i juliol de 2008,

unes 60 hores de converses), amb un pla previament establert i amb uns

continguts a tractar. Aquestes fonts orals han estat interessantíssimes, ja que a

més d’aconseguir informació valuosa, esdevé un material que és el nervi, el

tronc d’aquest estudi. També ha estat idònia, ja que la informació

subministrada, en ocasions, ens ha orientat alhora de fer recerca en d’altres

fonts. La bona calendarització de les entrevistes, i l’anar treballant de manera

cronològica, ha permès, si en algun moment ho requeria, reformular els

qüestionaris, o tornar sobre fets o comentaris que calien més aclariments. Ha

estat, també, un encert, el fet de poder estudiar, de manera paral.lela a les

entrevistes, tota la seva filmografia (des de títols fàcils de trobar i reeditats en

dvd, d’altres visionats a les instal.lacions de la Filmoteca de Catalunya, o a

partir de còpies facilitades per la Filmoteca Española, o fins i tot, alguns  títols –

de difícil accés- han estat proporcionats pel mateix Cunillés).

El treball directe amb el personatge del nostre estudi ha possibilitat la consulta

de documentació (guions, contractes,....) de les productores Canigó Films, Fims

Dara, Racord Producciones i Multivídeo S.L.   Alguns d’aquests documents

hem volgut donar-los a conèixer. I això és el que ens ha a animat a a crear en

el capítol d’ ‘Annexos’ a encabir-hi l’apartat que anomenem ‘Altra

documentació’. En ell s’hi pot trobar una diversitat de documents (fotos, plans

de treball, pressupostos de diferents films que permeten veure com el model

emprat evoluciona, cartells, material promocional o pressupostos del seu

cost,....). I que en força ocasions són prou reveladors de tot allò que anirem

dient en els fulls que segueixen.

Tot això ho hem combinat amb la lectura i examen d’altres fonts escrites: d’una

banda, monografies i publicacions referides al món de la producció en l’Estat



Espanyol, i de l’altra, publicacions d’hemeroteca, tant la premsa, diària com

l’especialitzada. De manera conjunta, hem consultat els press-books d’alguns

films, amb totes les imprecissions, o poca meticulositat, que a vegades

comporten, com a material promocional que són.

Una altra font –interessant- ha estat l’accés a les dades que facilita el Ministerio

de Cultura, i així saber l’incidència d’aquests films tant en nombre

d’espectadors com en recaptació.

Tot aquest material consultat ha servit, d’una banda, per intentar assolir els

objectius previstos, i més sabent les limitacions que hi ha a nivell d’investigació

a l’Estat Espanyol, i en concret, en aquesta matèria.

Unes últimes consideracions. Hem confeccionat unes fitxes de totes les

pel.lícules produïdes per Josep Mª Cunillés. A part de dates extretes de llibres,

la majoria de la informació l’hem tret dels títols de crèdits dels films.b Això, en

ocasions ha comportat, inexactituds en la data de l’any de producció, i hem

optat per datar el film a partir del l’any que ens consta que es va produir.

També, perquè en ocasions en dades oficials hi surt la data d’estrena, quan el

film tardà en accedir a les pantalles (és el cas de La respuesta / M’enterro en

els fonaments feta l’any 1969 i estrenada sis anys després). També amb les

durades dels films hem apreciat algunes imprecissions, si bé, són mínimes.

Una altra consideració es refereix a dades com la recaptació, l’assistència

d’espectadors, les ajudes a la producció,.... Si bé és documentació d’origen

oficial, generen força dubtes. Ens expliquem: fins fa pocs anys no es va establir

el control automàtic de guixeta, per tant, les xifres de recaptacions de films,

d’èpoques anteriors, poden ser totalment posades en qüestió. També un altre

aspecte, fou que algunes produccions alhora d’aconseguir ajuts, i en la seva

documentació oficial, no reflectien de manera correcta, els costos de producció.

Així els costos reals de producció poden tornar-se a qüestionar. Val a dir, però,

                                                
b   Les trobareu en els annexos (pàgs. 178-203). Degut a l’extensa quantitat d’informació a
l’hora d’obtenir aquestes dades, en el moment de confeccionar les fitxes tècnico-artístiques
hem decidit alleugerir-les per a una major agilitat.



que si més no, aquestes dades poden ser uns primers indicadors, ja que les

recaptacions, ens poden orientar sobre la valoraració i acceptació comercial

d’un film; o els  pressupostos d’un film, quina importància  li conferia la

productora. c

                                                
c   En el mateix apartat hi podeu trobar un llistat sobre les produccions en què ha participat
Josep Mª Cunillés i les seves recaptacions i nombre d’espectadors. (pàg. 173-177)
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1. UNA ULLADA A LA INDÚSTRIA  CINEMATOGRÀFICA DELS 

ANYS 80. 

 

1.1.  Una ràpida visió de com estava el sector cinematogràfic 
espanyol dels anys 80 

 

Encetem en aquest apartat una resumida visió sobre el sector cinematogràfic espanyol 
als anys 80. Començarem amb una ràpida visió més político-històrica, encara que de 
manera òbvia, no podem menystenir l’economia (però que tractarem d’analitzar-la de 
manera més precisa en unes línies més avall). Això ens ha de permetre entrar en el 
capítol 4 amb una visió més àmplia de l’època. 

Després de les eleccions de 1979, a poc que s’aprovés en referèndum la Constitució, 

l’Estat Espanyol es mantenia estancat en matèria cinematogràfica. Els anys 80, però 

van portar aires nous al cinema de casa nostra. Va ser al llarg d’aquesta època que va 

sorgir una nova generació de cineastes que buscaven trencar motlles i apartar-se de 

l’”establishment” per filmar els canvis que estava experimentant la societat espanyola 

de la transició. 

La crisi cinematogràfica espanyola va començar a finals dels anys 70. Des de llavors i 

al llarg de tota la dècada dels 80 la indústria va patir un descens constant en la seva 

rendibilitat. La producció de pel.lícules va caure en relació a dècades anteriors, així 

com el número de sales i espectadors. D’una banda, els experts assenyalen primer la 

televisió i després el vídeo com a principals responsables de la crisi. De l’altra banda, 

també diuen que el responsable de la precària situació del sector la ser la forta 

competència del cinema nord-americà que aquella època comptava amb un fort 

reconeixement internacional. 
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Segons l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), entre els 

anys 1960 i 1970 es van produir a l’Estat Espanyol 1.272 pel.lícules, el que fa una 

mitjana de 118 a l’any. Ajudat per la censura franquista, el cinema espanyol semblava 

haver trobat el seu mercat davant les produccions estrangeres i recaptava llavors un 

25% de taquilla, la xifra més alta de la seva història (totes aquestes dades que ara 

apuntem, les veurem més detallades en posteriors gràfiques). Entre 1980 i 1991 es va 

passar d’una producció de 118 llargmetratges a 64, el que significa una reducció del 

85% aproximadament. L’ICAA donava els següents motius: 

-  L’augment de costos de producció provocat per l’increment dels salaris dels 

equips tècnics i artístics, que va passar de 24 a 200 milions de pessetes entre el 

1980 i el 1991; que significa un augment del 700%. Però, és tota la indústria 

espanyola, i no només la cienmatogràfica, la que va experimentar aquells anys 

aquest lògic increment de costos provocat, per les millores salarials 

aconseguides després d’un període reivindicatiu posterior a la conclusió de la 

llarga dictadura espanyola. 

- Una transformació social sense precedents en el consum audiovisual provocada 

per l’entrada del vídeo i la proliferació de nous canals de televisió, així com 

l’aparició de noves possibilitats d’oci. De l’espai públic a l’espai domèstic. 

- La producció de cinema nord-americà va augmentar de manera considerable, 

frenant la producció estatal. L’any 1980 la recaptació de les pel.lícules 

espanyoles superava el 20,2% de la recaptació total mundial, onze anys després 

el percentatge es va reduir fins el 10,9%. 

Aquesta pèrdua de rendibilitat va fer que les productores deixessin de ser 

autosuficients i depenguessin en excés dels avançaments de distribució i de les ajudes 

públiques per afrontar en solitari i amb recursos propis la realització de llargmetratges. 

La industria de principis dels 80, formada per petits empresaris, es va descapitalitzar. El 

Fons de Protecció proporcionat pel govern devia al sector 2.000 milions de pessetes. 
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Molts creien que la solució era la col.laboració amb RTVE, però en principi l’ens públic 

es presentava davant de la indústria com la gran competència. 

La coproducció va patir un sot a mitjans dels anys 80 que ja no es recuperaría fins a 

finals de la dècada. 

Es va incrementar la compra de drets d’antena per part de les cadenes de televisió. 

Des del 1987 el 50% de les pel.lícules espanyoles es beneficiaven d’aquesta fòrmula 

de finançament que rebaixava la crisi del sector cinematogràfic. 

Tot i que en certa manera el cinema espanyol va entrar en democràcia amb el pas 

canviat, no tot van ser males notícies. Amb la mort de Franco es va suprimir la censura 

(1977). Un any després s’eliminava el NODO, es mantenia el 15% sobre la recaptació 

de les pel.lícules, es recuperava també la quota de pantalla i s’obrien noves sales. 

L’any 1979 s’arribava al primer acord entre el món del cinema i Televisió Espanyola. 

Gràcies a aquest acord grans obres literàries com Los santos inocentes  de Miguel 

Delibes, sota la direcció de Mario Camús –qui ja havia adaptat a Cela amb La colmena 

en el 1982- s’adaptaven, en el 1984, al format televisiu i a les sales de cinema, assolint 

un gran èxit comercial i de prestigi (amb premis a Cannes). Amb anterioritat, en el 1982 

Paco Betriu ja havia adaptat La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Aquest èxit 

obriria pas a noves adaptacions literàries al cinema, sota l’acord firmat per la industria i 

la televisió. 

El moviment contracultural anomenat “movida madrileña”, que barrejà l’oci amb la 

reivindicació, també marcava el cinema d’aquell temps. Es tractava d’un sentiment de 

denúncia que fins a llavors s’havia mantingut amagat per la dilatada dictadura i que 

llavors va esclatar trencant les mateixes fronteres madrilenyes. A nivel cultural, en 

general, apareixien amb la “movida” un seguit de joves que defensaven la llibertat de 

pensament i d’acció, i refusaven els valors heretats d’un dels períodes més obscurs de 

la història espanyola. 

En el marc, d’aquest –si es pot denominar així- moviment, sorgeixen grans cineastes 

com ara Pedro Almodóvar, que en aquest període i després de l’èxit de Pepi, Luci y 
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Bom y otras chicas del montón (1980), va arribar a dirigir set pel.lícules més –Laberinto 

de pasiones (1982), Entre tinieblas (1983), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 

(1984), Matador (1985), La ley del deseo (1986), Mujeres al borde de un ataque de 

nervios (1987) i Átame (1989)-. També en aquest període Bigas Luna comença les 

seves coproduccions internacionals –Renacer (1981), Lola (1985) i Angoixa (1986)-. 

Montxo Armendáriz destaca amb Tasio (1984) i 27 horas (1986). És també una dècada, 

malgrat els alts i baixos, prolífica per a Carlos Saura: Deprisa, deprisa (1980), Bodas de 

sangre (1981), Dulces horas (1981), Antonieta (1982), Carmen (1983), Los zancos 

(1984), El amor brujo (1985), El dorado (1988) i La noche oscura (1989). 

També aquests anys són recordats, per què José Luis Garci, s’endu el primer Oscar 

espanyol, a la millor pel.lícula estrangera, amb el film Volver a empezar (1982). 

En el 1982, amb l’arribada del PSOE al poder, s’anomena a la realitzadora Pilar Miró 

directora general de Cinematografia. Miró, en aquell temps ja havia destacat com a a 

realitzadora cinematogràfica amb El crimen de Cuenca (1979) i Gary Cooper que estás 

en los cielos (1980). Abans havia treballat durant molts anys com a realitzadora a 

Televisió Espanyola, en sèries tan populars com Curro Jiménez, per citar-ne una. Va 

estar en el càrrec fins l’any 1985, i després substituiria a José María Calviño coma 

directora general de RTVE. 

La seva primera intervenció en el càrrec fou eliminar la classificació “S” i posteriorment 

autoritzar les pel.lícules “X”. La primera classificació l’havia aprovat el govern de la 

UCD de l’any 1977 després de 40 anys de censura, i englovaba pel.lícules amb 

seqüències que anaven més enllà del famós “destape”. Les pel.lícules “S” van omplir 

els cinemes de l’època. 

Pilar Miró va elaborar i aprovar la Llei del Cinema (1983). Aquesta concedia ajudes 

prèvies al rodatge, sistema existent en d’altres països d’Europa i sol.licitat des de feia 

anys per productors i directors de cinema espanyols. Aquestes subvencions 

anticipades podien arribar fins el 50% del cost de la pel.lícula. La llei acordava que les 

ajudes s’atorgarien, amb càrrega al Fons de Protecció de la Cinematografia, a aquells 
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projectes que es consideressin de qualitat, als nous realitzadors, i a pel.lícules dirigides 

al públic infantil o experimental. La llei també indicava que es tindria en compte la 

rendibilitat d’anteriors projectes. Més endavant detallarem, fil per randa, aquestes 

normatives.  

La “llei Miró”, tal com se la va conèixer va aixecar controvèrsia: elogis entre productors i 

directors de cinema de l’època, però d’altres sectors, com els distribuïdors i exhibidors, 

no la van veure amb tants bons ulls. Entenien que la llei beneficiava als productors, 

bàsicament. Sectors del cinema català tampoc van rebre amb entusiasme la nova llei 

perquè consideraven que podia ser arbitrària. 

Les millores introduïdes per Miró es van notar més quantitativament que 

qualitativament. Un dels objectius era reduir la dependència del cinema espanyol fins 

arribar al 50% com a França. Quan Miró va acabar el seu mandat -1985-, les xifres 

eren lluny de l’objectiu, però la rendibilitat a taquilla havia augmentat. 

A Miró de la va acusar de clientelisme i d’haver anul.lat la competència comercial. Els 

primer en percebre la inestabilitat de la indústria espanyola van ser les productores. 

Juntament amb empreses ben consolidades, com les d’Elías Querejeta, Andrés Vicente 

Gómez, Emiliano Piedra, Luis Megino, Alfredo Matas,... o la del mateix Josep Mª 

Cunillés, en van sortir moltes altres, la majoria d’elles amb una vida molt efímera i 

directament lligada a la vida de la pel.lícula que presentaven a la subvenció del 

Ministeri de Cultura del govern espanyol. 

El paper de les productores va ser, durant aquest període, molt decisiu a l’hora de 

perfilar nous corrents en la cinematografia espanyola. Es va fomentar el cinema 

personal, d’autor, compromés. Es consoliden directors com Vicente Aranda, Eloy de la 

Iglesia, Gonzalo Suárez o Víctor Erice. I se’n recuperen alguns com Basilio Martín 

Patino, Miguel Picazo o Francisco Regueiro. La modernitat quedava representada per 

Fernando Colomo i Fernando Trueba. Finalment, com ja hem dit, Pedro Almodóvar 

representava els nous temps del cinema espanyol. Val a dir, que a nivell popular, un 

dels directors de comèdia més comercials va ser Mariano Ozores. 
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I si parlem de gèneres, podem dir que aquests gèneres del cinema espanyol van patir 

modificacions significatives amb l’arribada de la democràcia. 

En primer lloc, tant el tema religiós com els drames taurins es van extingir 

completament. Pel que fa a la comèdia, aquesta va continuar amb el seu protagonisme, 

i el drama va incrementar el seu prestigi durant aquests anys. En aquest sentit, les 

adaptacions literàries van tenir una gran acollida, donat que resultava fàcil que 

poguessin optar a alguna subvenció. La desaparició de la censura franquista va 

permetre a alguns cineastes tractar temes que fins aleshores no s’havien pogut tractar, 

com les drogues, la prostitució o la inseguretat ciutadana. El tema de la guerra civil 

també es va poder tractar des d’una altra perspectiva després del franquisme, fet que 

va provocar una autèntica allau de pel·lícules relacionades amb la guerra civil.  El cine 

policíac també va viure una època d’esplendor arrel de la difusió de la novel·la negra 

durant la dècada dels 80.  

Però, fem-ne cinc cèntims sobre aquesta qüestió. Els dos gèneres més predominants 

són la comèdia i el “thriller”. Gèneres clàssics, com ara el d’aventures, els musicals, el 

cinema fantàstic o d’altres van tenir menys importància. És en aquesta etapa que 

destaquen projectes liderats per productors independents que aposten clara i de 

manera decidida cap a les produccions “low budget”. 

Però tornem als gèneres. Un dels immarcessibles és la comèdia. I ho fa des de 

diverses vessants: des de la política, costumbrista i reaccionària, fins a la comèdia 

“sexy”. També s’utilitza aquest gènere per repassar les frustracions de les generacions 

que han crescut amb el franquisme i aconseguir una ràpida i efectiva connexió amb els 

espectadors. 

Directors com els ja citats, Fernando Colomo –La línea del cielo (1983), La vida alegre 

(1987), Bajarse al moro (1988)- i Fernando Trueba –Opera prima (1980), entrarien dins 

el que es coneix com a ‘comèdia madrilenya’ que exalta la ‘movida’. Una comèdia que 

es mou en un pressupost més aviat baix. Després, i sobretot, la de Trueba es va 

sofisticant  i va perdent el caràcter més localista de les primeres produccions. Més 
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endavant apareix Emilio Martínez Lázaro amb El juego más divertido (1988). Especial 

atenció mereix el treball de Luis García Berlanga, amb una trilogia que ens ofereix una 

particular visió crítica i esperpèntica de la societat espanyola de l’època amb La 

escopeta nacional (1977), Patrimonio Nacional (1981) i Nacional III (1982). En el 1985 

ens oferiria La Vaquilla. 

Un altre gènere força utilitzat en l’època fou el cinema políciac (i veurem això, més 

endavant en analitzar les produccions d’en Cunillés, barrejat amb el succés criminal). 

Aquest cinema permet captar la realitat del moment. Moltes d’aquestes pel.lícules 

estaran inspirades en novel.les d’aquell temps, i d’autors com d’en Manolo Vázquez 

Moltalbán, entre d’altres. Hi ha títols com l’esmentat Deprisa, deprisa d’en Saura, El 

crack I (1981) i El crack II (1982) d’en José Luis Garci. Eloy de la Iglesia també cultiva 

el gènere amb pel.lícules prou conegudes com Navajeros (1980), Colegas (1980), El 

pico I (1983) i El pico II (1984). Un dels autors de l’època que millor retrata aquella 

Espanya franquista és Vicente Aranda, que mesclant gèneres com l’històric i la crònica 

negra, realitza produccions com Asesinato en el comité central (1982), Fanny Pelopaja 

(1984), Si te dicen que caí (1989) i El Lute. Camina o revienta (1987) i l’any següent El 

Lute II (Mañana seré libre). 

Un altre element prou important fou el naixement de l”Academia”. Alfredo Matas i la 

seva dona, l’actriu Amparo Soler van promoure la creació d’una associació de 

professionals del cine que fos políticament independent i que fos el principal motor 

impulsor de la indústria. L’objectiu es va assolir el 8 de gener del 1986 amb la creació 

de la que seria més endavant l’Academia de las artes y las ciencias cinematográficas 

de España. Aquesta institució es va donar a conèixer amb els Premis Goya, que 

començaren a guardonar les millors produccions estatals i els millors actors i actrius. 

Amb el temps, aquests premis esdevingueren un referent qualitatiu de la producció del 

cinema espanyol. 

La consolidació de l’Estat de les Autonomies i l’aparició de les televisions pròpies va 

facilitar la col.laboració de productores cinematogràfiques, que va obrir nous horitzons. 

Al País Basc, Imanol Uribe va poder tirar endavant La fuga de Segovia (1981) i La 
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muerte de Mikel (1983). A Catalunya Antoni Ribas va aconseguir tirar endavant la 

superproducció ¡Victòria! (1983-84), i després també ho van fer Gonzalo Herralde, 

Jaime Camino, i la primera obra d’Isabel Coixet. A Galícia, van començar per 

curtmetratges Mamasunción (1984) de Chano Piñeiro, però seria fins a la fi de la 

dècada que arribarien els primers llargmetratges Siempre Xonxa (1989) del mateix 

director, Urxa (1989) de Carlos López Piñeiro i Alfredo García Pinal, i Continental 

(1990) de Xavier Villaverde. 

 

1.2.  Etapa de transició (1976-1979). El cinema com indústria i 

la seva legislació. 

En les ratlles que segueixen, és la nostra intenció, oferir unes notes introductòries, que 

ens permetin copsar la incidència econòmica i de legislació en les estructures de la 

indústria del cinema espanyol. 

De la dècada dels 80 ens cal distingir entre dos períodes diferenciats: el període 

constitucional (1979-1982) i la època socialista (1983-1989). Aquestes dues etapes 

venen diferenciades pel que es va anomenar la Llei Miró, que va marcar un abans i un  

després en la història del cinema espanyol. Segons la majoria de la crítica i cineastes 

espanyols, l’any 1982 va ser un dels anys més insignificants per a la cinematografia de 

la democràcia. La crisi de l’espectacle fílmic no era de creació si no d’estructures.  

a) Context històric 

Després de la mort de Franco el 20 de novembre de 1975, marca un abans i un 

després en el context polític, econòmic i social. S’inicia a Espanya un camí de transició 

cap a la democràcia i la conquesta de llibertats. No va ser una època fàcil, i el cinema 

espanyol va passar també per una fase de confusió i crisi. 

Després de la Llei Cinematogràfica de l’època franquista, el BOE va publicar un Reial 

Decret del Ministeri de Cultura, aprovat pel segon Govern de la Monarquia amb data 11 
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de novembre de 1977, que regulava les activitats cinematogràfiques del país. Va ser la 

primera Llei del Cine (abans de la de Pilar Miró) aprovada a l’Espanya democràtica. 

A l’estiu de 1979 s’inicia una greu crisi en el cinema espanyol. Tal i com assenyala J.M. 

Caparrós en el seu llibre en el seu lllibre El cine es pañol de la democracia. De la 

muerte de Franco al “cambio” socialista (1975-1989), que ens serà força útil, i seguirem 

abastament en aquest apartat,1 tot va començar quan el Director General de 

Cinematografia, Luis Escobar, va fer unes declaracions a l’Agència Efe apuntant la 

política a seguir al voltant dels impostos sobre les pel·lícules pornogràfiques (i les sales 

“X”) i l’ajuda de 1.300 milions que RTVE anava a dedicar al cinema espanyol, al mateix 

temps que contestava tres mocions presentades en el Congrés dels Diputats pel grup 

socialista sobre el billetatge automàtic, la quota de pantalla i el doblatge de pel·lícules 

estrangeres.  

Es van succeïr una sèrie de declaracions i publicacions fetes per personatges clau a la 

indústria que van provocar que el panorama cinematogràfic entrés realment en una 

època de crisi, que es va perllongar durant tota la dècada. Entre elles cal destacar les 

del crític Antoni Kirchner (aleshores cap de Cinema de la Generalitat de Catalunya), i 

les del president de l’Agrupació Catalana de Productors Cinematogràfics Independents, 

Josep Anton Pérez Giner. El primer va publicar una editorial2 entorn la situació alarmant 

d’algunes distribuïdores cinematogràfiques -havien fet suspensió de pagaments 

Selecciones Capitolio i Universal Films Española, i circulava el rumor sobre unes altres 

dues- comentant el panorama de Barcelona, extensible a tot el territori espanyol. 

Mentre el president de l’Agrupació Catalana de Productors Cinematogràfics 

Independents, Josep Anton Pérez Giner, va jutjar la necessitat urgent d’una federació 

de tots els productors espanyols per a què la indústria del cinema s’erigís com 

interlocutora vàlida davant l’Administració. 

                                                        
1 CAPARRÓS LERA, J.M.   El cine español de la democracia. De la muerte de Franco al “cambio” 
socialista (1975-1989)   Barcelona,  Anthropos    1992 
2 KIRCHNER, ANTONI V.  Suspensiones de pago en el cine,  Tele-Exprés (Barcelona)  24 de juliol de 
1979 segons l’esmentat llibre de Caparrós  (pàg. 40) 
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El govern d’Adolfo Suárez havia imposat una quota de pantalla del 2x1, i els empresaris 

de sales van interposar un recurs davant la impossibilitat de complir amb la normativa. 

El Tribunal Suprem va dictar sentència al seu favor, declarant nuls els articles del Reial 

Decret del 11 de novembre de 1977, que obligaven als exhibidors a programar un terç 

de pel.lícules espanyoles a l’any sense compensació econòmica. Els problemes dels 

empresaris per complir amb la quota de pantalla s’havia incrementat considerablement 

per la manca de pel.lícules espanyoles i, sobretot, per la mala qualitat de les mateixes.3 

Aquesta mesura fou un altre motiu que va aguditzar la crisi, tal i com afirma Caparrós 

en el seu llibre. Tant l’Agrupació Catalana de Productors com els sindicats es van 

manifestar en contra de la sentència del Tribunal Suprem. Van demanar el restabliment 

de la quota de pantalla, la reimplantació del 4x1 regulant pel.lícules de doblatge a 

través de l’explotació de les pel.lícules espanyoles i l’ampliació del perfeccionament del 

control de taquilla. Aquestes sol.licituds van anar acompanyades d’amenaces per part 

dels productors catalans que suposarien la suspensió de tots esl projectes en marxa, a 

més de no iniciar-ne cap de nou. 

A l’agost de 1979 els principals representants dels sectors de la indústria es van reunir 

amb l’objectiu de trobar una solució a la crisi del cinema espanyol. Es va arribar per 

acord unànime a sol.licitar una sèrie de mesures per sortir de la crisi, entre elles i de les 

més urgents, el restabliment per part de l’Administració de la quota de pantalla i 

distribució. 

El Govern va comunicar, mitjançant l’Agència Logos, una nova norma referent a la 

quota de pantalla. Aquesta es fixava en 3x1: un dia de pel.lícula espanyola per cada 

tres de pel.lícula estrangera (ni el 2x1 d’abans ni el 4x1 que demanava l’Agrupació 

catalana). L’acord també comprometia una quota de distribució de la que havien quedat 

exempts pel Reial Decret del 77. 

 

                                                        
3   CAPARRÓS LERA, J.M.   El cine español de la democracia. De la muerte de Franco al “cambio” 
socialista (1975-1989)   Barcelona,  Anthropos    1992     [Seguim aquí les pàgines 39-45] 
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1.3.  Els anys 80. El cinema com indústria i la seva legislació 

 

b) El cinema dels anys 80 en xifres 

A l’any 1982 el total de llargmetratges produïts i amb participació espanyola va ser de 

146. A partir d’aquest any la producció de pel·lícules integrament espanyoles va 

disminuir bruscament de les 118 produccions espanyoles fins a 81 al 1983 (-31%), es 

va mantenir al voltant de les 60 produccions durant els següents 5 anys, reduint el 

nombre fins a les 37 (-69%) al 1990. El mateix fenomen va succeir a les coproduccions, 

que van passar de 28 al 1982 fins a 10 a 1990 (-64%), mantenint un promig de 10 

coproduccions per any. 

 

 

Producció de pel·lícules espanyoles de llargmetratge i en coprod ucció 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Inte gram e nt espa nyoles 118 81 63 68 49 62 54 43 37
En coprod ucció 28 18 12 12 11 7 9 5 10
Total 146 99 75 80 60 69 63 48 47

Font : Servicio de Esta dístic a Ministerio de Cultura, taula ela b ora d a a partir d e  d a d es d e l’I.C.A.A.                 , 
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La reducció de la producció de pel·lícules espanyoles va venir acompanyada d’un 

considerable descens de les sales de exhibició, les quals es van a reduir en un 55% 

durant el període del 1982 fins al 1990, passant de 3.939 fins a 1.773. Tanmateix, 

durant aquest mateix període el nombre de productores i de distribuïdores es va 

incrementar considerablement, fins un 60% les primeres i un 40% les segones. 

L’increment en el nombre de productores es pot explicar per la major disponibilitat de 

finançament i subvencions atorgades pel govern després de l’entrada en vigència de 

l’anomenada  “llei Miró” . 

 

 
 

 

 

 

La presència de les multinacionals de la distribució al mercat espanyol durant els anys 

80 va afectar l’estructura i el nombre de participants, donant pas a l’inici d’un procés de 

consolidació. Les principals productores i distribuïdores presents al mercat espanyol 

durant aquest període van ser: 

Productores i distribuïdores espanyoles censa d es en el Registre d  ' em preses cinem a togràfiques 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Prod uctores 1.312           1.403           1.498           1.231           1.339           1.445           1.556           1.659           2.105           
Distribuïd ores 592              627              666              669              705              725              756              776              850              
Font : Servicio de Esta dística, Ministerio de Cultura, taula ela b ora d a a partir d e d a d es d e l’I.C.A.A.  ,   

Sa les en funciona m ent a tot l’esta t 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

3.939           3.737           3.510           3.109           2.640           2.234           1.882           1.802           1.773           
Font : El Cine Español Contem poraneo, Em ilio C. García Fernánd ez
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Productors d e m a jor recaptació
Recaptació anual en m ilions d e pessetes

1982 1983 1984
Berm úd e z d e  Castro P.C. 469,4           Izaro Film s 479,2         Ganesh SA 466,6           
Jose Fra d e  PC SA 449,5           Opalo Film s SA 195,5         Izaro Film s 389,9           
Izaro Film s 360,8           O felia Film s - Kaktus PC 179,2         Incine Cia - Jert Film s 338,6           
Ag ata Film s S.L. 249,7           Hesperina Film s 176,8         Urib e  Bilb a o - Aiete Film s 265,4           
Constan Film s S.A. 227,4           Kalend e r F. - Para g uas F. Lim 166,2         Multivid e o SA 191,6           
Kalend e r F. - Para g uas F. Lim 212,7           Berm úd e z d e  Castro P.C. 148,4         Opalo Film s SA 189,8           
Fig a ro Film s S.A. 150,7           Jose Fra d e PC SA 137,6         Elias Quere jeta PC 162,2           
Luis M e g ino P.C. 115,8           N ickel O d e ón SA 130,8         Jose Fra d e PC SA 144,1           
Jet Film s SA - Kaktus PC 110,5           Elias Quere jeta PC 124,9         Opera Film s SA 102,8           
Izaro Film s - Estela Film s 106,9           Berm úd e z d e  Castro P.C. 119,2         Berm úd e z d e  Castro P.C. 96,3             

1985 1986 1987
Incine Cia 521,9           Cia Ib eroa m e ricana TV 387,8         Multivid e o SA - M.G.C. 354,7           
Izaro Film s 291,1           Izaro Film s 175,5         SA - M. Sum m ers, R 250,3           
Licen Film s SA 219,4           Luis M e g ino P.C. 152,5         El Catalejo PC 236,5           
Im pala SA 188,9           Tib id a b o Film s SA 143,9         El Deseo SA 201,9           
Jose Fra d e  PC SA 159,2           Lola F.S.A - M org a na F.S.A. 118,9         Cia Ib eroam ericana TV 176,2           
Cia Ib e roa m e ricana TV 124,4           Fig a ro Film s S.A. 98,1           Ion Prod . SA - Lola Film s 154,6           
Multivid e o SA 97,4             Kaplan SA - Ferna nd o True b a 77,4           Estela Film s - Anem i Film s 146,6           
Venus Prod ucción SA 94,2             Elias Quere jeta PC 72,1           Classic Film s Prod . SA 135,8           
Serva Film s SA 91,4             Ganesh SA 61,5           Opalo Film s SA 91,0             
Opalo Film s SA 67,5             P.C. Pen 57,9           Casa b la nca Film s SA 78,7             

1988 1989 1990
El Deseo SA - Lauren Film s 644,7           El Deseo SA - Lauren Film s 330,1         El Deseo SA 484,6           
W arner Bross 216,1           TVE - Ion Prod  SA - Lola Film s 120,5         Prod  A.S.H. Film s - Im pala 482,9           
Lauren Film s SA 123,1           Sa bre Film s SA 103,6         Ion Prod . SA 393,7           
Cia Ib e roa m e ricana TV 109,5           El Canta le jo PC SA 102,3         Cia Ib eroam ericana TV 386,5           
M. Salva d or 100,0           Lince Film s SA 100,0         Cipi Cinem a t - Pe nta Film s 156,7           
Colum b ia Film s 94,9             Ion Prod . SA 90,1           B.M.G. Film s SA 88,3             
Izaro Film s 71,4             Fernánd e z Villaverd e 88,0           Ib eroam ericana FI - Apricot 87,2             
Film a yer SA 65,9             Copm p Aventuras - Glob e F. 84,7           Lauren - Fla m e nco F. - Cre ativ. 61,9             
Trifilm s SA 49,5             José Fra d e PC SA 71,8           Dister Vid e o y Film s SA 49,1             
Ara b a Film s 48,9             Co. Visual Cre ativa SA 58,1           Arsenal SA 43,8             

 

Distribuïd ores d e m ajor recaptació

Recaptació anua l en m ilions de pessetes
1982 1983 1984

Cine m . Intern. Corpo. 3.370,6         Cine m . Intern. Corpo. 5.934,8       Cine m . Intern. Corpo. 4.265,3         C.B. Film s 2.211,3         Film a yer 2.310,5       W a rner Bross 3.236,0         Film a yer 2.024,3         Incine 2.077,2       Film a yer 2.086,8         Incine  1.792,1         C.B. Film s 1.928,8       Incine 1.951,8         José Fra d e Film s Di. 1.486,9         W a rner Bross 1.898,1       C.B. Film s 1.677,4         Izaro Film s 1.472,7         Izaro Film s 1.339,2       Izaro Film s 1.096,2         W a rner Bross 1.318,5         José Fra d e Film s Di. 1.101,8       Lauren Film s. Tec. Aud . 952,9            Corona Film s SL 845,4            Suevia - Cesáreo González 1.091,9       J.B. Film s 720,5            M a nuel Sa lva d or 830,5            Lauren Film s. Tec. Aud . 632,3          Procines 632,6            Lauren Film s. Tec. Aud . 533,6            M a nuel Sa lva d or 606,4          J. Este b a n Alen d a SA 535,6            
1985 1986 1987

Cine m . Intern. Corpo. 4.070,2         Cine m . Intern. Corpo. 5.084,4       Cine m . Intern. Corpo. 4.408,4         Film a yer 2.910,7         W a rner Bross 2.892,9       W a rner Bross 2.428,5         W a rner Bross 2.709,6         Film a yer 2.164,1       Film a yer 2.099,9         Incine  2.353,7         Incine 2.147,5       Lauren Film s. SA 1.965,4         Lauren Film s. Tec. Aud . 1.706,9         Lauren Film s. Tec. Aud . 1.574,8       Incine 1.939,5         Izaro Film s 1.462,3         Izaro Film s 1.158,8       Izaro Film s 1.363,2         C.B. Film s 1.218,5         C.B. Film s 888,8          N ueva Film s 1.350,3         N ueva Film s 1.083,9         Trifilm s SA 846,5          Ara b a  Film s SA 1.085,5         Procines 646,3            N ueva Film s 845,6          Lauren Film s. Tec. Aud . 1.077,6         M a nuel Sa lva d or 355,2            Cia Ib eroa m e ric a na TV 368,6          Trifilm s SA 756,2            
1988 1989 1990

Unite d  Int. Pic Cía 4.097,9         Unite d  Int. Pic Cía 7.792,7       W a rner Española SA 7.329,9         W a rner Bross 3.873,5         W a rner Española SA 6.470,4       Unite d  Int. Pic Cía 6.769,8         Lauren Film s. Tec. Aud . 3.121,4         Colum b ia Film s SA 2.786,4       Colum b ia Film s SA 3.563,8         Cia Ib eroa m e ric a na TV 1.388,9         M a nuel Sa lva d or 2.231,2       Lauren Film s. Tec. Aud . 2.384,2         M a nuel Sa lva d or 1.355,1         Lauren Film s. Tec. Aud . 2.061,7       M a nuel Sa lva d or 2.070,1         Colum b ia Film s SA 1.339,8         Ara b a  Film s SA 623,6          Unire cord  Intern. SA 952,6            Izaro Film s 784,4            Ivex Film s SA 557,9          Ib eroa m e ric ana Film s Int. 679,4            Film a yer 705,6            Izaro Film s 528,2          Ivex Film s SA 604,1            Trifilm s SA 687,9            Trifilm s SA 277,9          Ara b a  Film s SA 336,3            Ara b a  Film s SA 512,5            C.B. Film s 257,1          Film a yer Vid e o SA 287,2            
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De forma coherent amb la reducció de la producció de pel·lícules espanyoles, el 

nombre de pel·lícules exhibides a l’estat va decréixer també en aquest període, passant 

de les 4.718 pel·lícules al 1982 fins a les 2.441 al 1990, una reducció total del 48% i del 

69% si consideréssim únicament les pel·lícules espanyoles. 

 

 

Els principals subministradors de pel·lícules a Espanya van ser els Estats Units amb 

més del 55% del total de pel·lícules exhibides en aquest període, seguits de França, 

Itàlia i el Regne Unit.  

 
 

La mateixa tendència va ocórrer amb el nombre d’espectadors que van assistir a las 

sales de cine durant aquest període. El nombre de 156.000 milions d’espectadors en el 

1982 es va veure reduït fins els 78.000 milions d’espectadors totals l’any 1990 (una 

reducció del 50%). Aqueta reducció va ser del 76% en relació als espectadors que van 

a veure cinema espanyol, passant dels 36.000 milions fins als menys de 9.000 milions 

de l’any 1990. 

Pel·lícules exhibides
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Cine Espa nyol 1.465           1.458           1.436           1.346           1.176           1.001           707              741              580              
Cine Estra ng er 3.253           3.207           3.201           3.170           2.900       2.679           2.105           2.172           1.861           

4.718           4.665           4.637           4.516           4.076           3.680           2.812           2.913           2.441           
Font : Servicio de Esta dística  Ministerio de Cultura taula ela b ora d a  a  partir d e d a d es de l’I.C.A.A. , , 

Na ciona litat i quantitat de pel·lícules estra ngeres de llargmetratge autoritzats per la seva exhibició a Espanya  

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Estats U nits 246 157 194 178 203 207 242 196 173
Fra nça 36 21 40 53 40 27 32 29 27
Itàlia  56 53 29 23 15 25 27 21 17
Re g ne Unit 30 26 14 23 30 38 21 34 27
Alem anya  13 13 10 30 21 5 9 8 9 
Altres 82 89 69 66 72 56 91 52 53
Total 450 346 346 343 360 353 413 332 297

Font : Servicio de Esta dística, Ministerio de Cultura, taula ela b ora d a a partir d e d a d es d e l’I.C.A.A. . 
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Gràfic 1: Com parativa d e l’evolució de la producció cinem atogràfica espanyola, el nom bre de sales, nom bre d’especta d ors totals i 
de total de pel·lícules exhibides (1982-1990) 

 
Font: El Cine Español Contem poraneo, Em ilio C. García Fernánd ez;  Servicio d e Esta dística, Ministerio d e Cultura, g ràfiques ela bora d es 
a partir d e d a d es d e l’I.C.A.A. 

 

 

 

Especta d ors (en m ilions)  
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Cine Espa nyol 36,2             30,1             26,2             17,7             11,6             12,6             8,1               6,0               8,6               
Cine Estra ng er 119,8           110,9           92,3             83,3             75,7             73,1             61,5             72,0             69,8             
Total 156,0      141,0           118,5           101,0           87,3             85,7             69,6             78,0             78,4             

Font :  El Cine Español Contem poraneo ,  Em ilio C .  García Fernánd ez 
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Gràfic 2: Com parativa d e l’evolució de la producció cinem a togràfica espanyola, el nom bre de sales, nom bre 
d’especta d ors a pel·lícules espanyoles i d e total de pel·lícules espanyoles exhibid es (1982-1990) 

 
Font: El Cine Español Contem poraneo, Em ilio C. García Fernánd ez; Servicio d e Esta dística, Ministerio d e Cultura, g ràfiques ela bora d es 
a partir d e d a d es d e l’ I.C.A.A. 

 

Tanmateix, malgrat el decreixement aproximat d’un 50% en el nombre d’espectadors, el 

volum de la recaptació total es va mantenir relativament estable i fins i tot va mostrar un 

increment moderat del 4% en el període 1982-1990, degut principalment a l’increment 

del preu mig de les entrades, que va ser del 114%. Pel que fa al cinema espanyol 

exclusivament, el volum de recaptació va decréixer un 53% en el mateix període 

passant dels 6.221 milions de pessetes al 1982 fins als 2.938 milions en 1990. Aquesta 

reducció de recaptació es troba en línia amb el decreixement que ha mostrat la 

producció de pel·lícules espanyoles en aquest mateix període.  

 

 

En quan a l’àmbit d’exhibició, a partir del 1982 el volum de l’oferta de pel·lícules es va 

reduir, i les pel·lícules per a “tots els públics” van guanyar participació des d’un 25% al 

1982 fins a un 40% del total l’any 1990. 
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Especta d ors cine espa nyol Pel·lícules espa nyoles exhib id e s 

Recaptació 
(en m ilions d e pessetes) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Cine Espa nyol 6.221           5.844           5.567           4.108           3.026           3.657           2.574           2.079           2.938           
Cine Estra ng er 21.036         22.795         20.959         21.187         21.328         21.871         20.534         25.868         25.323         
Total 27.257         28.639         26.526         25.295         24.354         25.528         23.108         27.947         28.261         

(en pessetes) 
Cost m ig  per entra d a  175              203              227              250              279              298              327              351      375              
Font: El Cine Español Contem poraneo, Em ilio C. García Fernánd ez 
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Font: ICAA 
 

Respecte les dades de 1984 (primer any d’aplicació de la Llei Miró) es va notar una 

petita recessió. Així mateix, tan sols les quatre pel·lícules espanyoles enumerades en la 

següent taula van sobrepassar els 100 milions demanats per a que la distribuïdora 

obtingués la quarta llicència de doblatge d’una pel·lícula estrangera, habitualment més 

rendible.  

 

                 
                   Font: ICAA: Xifres fins a fina ls d e  1985 
 

Després de la dimissió de Miró al front de la Direcció General de Cinematografia, va ser 

el realitzador Fernando Méndez-Leite qui va assumir la seva direcció. Espanya ja havia 

estat admesa al Mercat Comú, el qual presentava el següent panorama cinematogràfic: 

 

                  
                  Font: El cine español y e l M erc a d o Com ún Europe o, Antonio Cuevas Puente 

Ma drid  Barcelona  V alència  Vizcaya  Zara goza  
Especta d ors 20.360.630 15.504.243 5.896.794 3.929.603 3.314.976 
%  s/total 20% 15% 6%  4%  3%  
Re c apta ció (m . ptas) 5.771 4.783 1.583 1.041 792
%  S/tota l 23% 19% 6%  4%  3%  

Els film s am b recaptació superior a 100  milions de pessetes
Recauda ció Especta d ors

La Vaquilla  505.053.131 1.793.999
La corte d el Faraón 216.534.225 715.231
La Bib lia en pasta 141.018.786 604.042
Sé infiel y no m ires con quién 100.186.051 325.829

Països m em b res: 
Fra nça, Itàlia, Alem anya, Bèlg ic a, Holand a  i Luxe m b urg  (firm ants e n el 1957 d e l Tractat d e Rom a ) 
R e gne U nit, Dinam arc a, Irland a  (ing ressen e l 1973) 
Grècia (ing ressa el 1980) 
Espanya i Portug a l (ing ressen el 1986)

Da d es cine m atogràfiques d e l total d e ls d otze països: 
Pob la ció: 320 m ilions d ’ha b ita nts 
Prod ucció: 500 llarg m etratg e s per a ny 
Sa les com ercia ls: 24.300
Especta d ors anua ls: 800 m ilions 
Televisors: 97 m ilions 
M a g netoscopis: 14 m ilions 
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c) L’arribada de la televisió.- 

La penetració de la televisió al conjunt de la població espanyola va significar una forta 

competència al cinema. A més a més, amb l’única excepció de TV3, la resta de 

canals autonòmics i privats no van aportar cap efecte positiu per al desenvolupament 

de la indústria cinematogràfica. 

A través del conveni de 1983 es va regular l’emissió del cine espanyol a TVE, i fruit 

d’aquesta regulació, es poden distingir tres vies de recolzament5 de la televisió al cine 

espanyol durant aquesta època: 

1 – Establiment d’unes quotes de pantalla de 4x1, més 25 curtmetratges anuals. 

Després, al 1987, aquesta quota es va a incrementar fins a 3x1. Al 1988 es va 

adoptar una formula fixa de 140 llargmetratges per any, però va ser modificada 

una altra vegada al 1989 amb un 50% del 40% destinat a produccions 

comunitàries. Aquest conveni també va regular les tarifes d’emissió, en funció de 

les dades de producció podrien variar entre 0,5 i 5 milions de pessetes, xifres 

revisades a partir del 1987. 

2 – Compra dels drets d’antena, facilitant així el finançament del projecte. Els 

drets inicialment eren de trenta anys, però van a ser reduïts a 7 anys al 1987 i 

després a 3 anys al 1988. Aquesta va ser una de les vies que va garantir la 

subsistència del cinema espanyol, sent TV3 (la televisió de Catalunya) i ETB  (la 
televisió basca) les cadenes autonòmiques que més van contribuir amb la seva 

implicació i participació en la producció de cinema. 

3 - Les anomenades produccions associades o el lloguer dels serveis de les 

productores. En aquet cas, TVE retenia la propietat dels drets i la productora 

rebia un marge del 15% sobre els costos de producció. La forma de pagament 

estava estipulada en un 15% a la signatura, 55% desprès de veure el film i el 

restant 30% a la recepció de la producció. 

 

                                                        
5   MONTERDE, JOSÉ ENRIQUE   Veinte años de cine español. Un cine bajo la paradoja (1973-1992)   
Barcelona  Paidós   1993 
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d) El paper dels productors i actors 

La tasca desenvolupada per una sèrie de productors veterans formats a l’ombra del 

franquisme va ser clau pel desenvolupament del cinema a la dècada dels 80 i 90. 

Entre ells, Alfredo Matas - còmplice de Luis García Berlanga - va produir La Vaquilla, 

comèdia ambientada en plena guerra civil que es va convertir en un èxit de taquilla. 

Matas també va produir la polèmica El crimen de Cuenca i l’emotiva Las bicicletas 

son para el verano, dirigida per Jaime Chávarri a partir de l’obra de Fernando Fernán 

Gómez. Destaquen, entre altres productors, les figures d’Emiliano Piedra, Elías 

Querejeta o Andrés Vicente Gómez. 

Els productors van recolzar durant aquests anys amb entusiasme el gir que estava 

donant el cinema espanyol envers la qualitat. També cal anomenar una gran quantitat 

d’actors que van fer possible que el cinema espanyol sortís de la crisi en la que 

s’havia trobat immers. Entre ells, cal destacar Paco Rabal, Ángela Molina, José 

Sacristán, Alfredo Landa, Concha Velasco, Imanol Arias, Silvia Munt, Antonio Resines 

o Carmen Maura. 

Una de les primeres conseqüències del canvi que s’estava produint al sector va ser 

en el 1983 amb l’obtenció de l’Oscar a Hollywood a la millor pel·lícula de parla no 

anglesa pel film de José Luis Garci Volver a empezar. Aquest fet va causar un 

impacte considerable a la societat espanyola en general, que va començar a mirar el 

cinema espanyol amb uns altres ulls. 
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2. JOSEP Mª CUNILLÉS: L’HOME I L’OBRA. BREU 

APROXIMACIÓ 
 

Aprofitem per formular aquí tres observacions –que són determinants per la decissió 

d’estudiar l’etapa què hem convertit en objecte de la nostra investigació-, i que pensem 

que no hem de perdre de vista al llarg de tot el que segueix, per això les avancem aquí. 

 

Una primera cosa que hem constatat és l’esforç i la tasca d’en Josep Mª Cunillés per 

reunir al seu voltant tot un equip (tècnico-artístic) alhora de tirar endavant els seus 

projectes. Això ens pot fer entendre que a finals de la dècada dels 70 Cunillés treballés 

de manera simultània en diversos films (en dos anys, de 1977  a 1979, el nostre home 

signa 12 pel.lícules, sigui treballant per d’altres com per a ell mateix). Això genera una 

manera de treballar, un estil. 

 

Una segona apreciació: des dels seus inicis –i de manera esgraonada- comença a 

treballar força en l’àmbit de les coproduccions. Així en el 1971, n’és el responsable de 

Poly en España, sèrie infantil, coproduïda per TVE i l’ORTF, i que serà la primera 

rodada per una productora privada per a TVE. També en aquests anys, i per Estela 

Films, signa diverses coproduccions. Cunillés, a banda de treballar per altres 

empreses, sempre ha estat mantenint les seves productores, a l’espera de projectes 

que li plagués tirar endavant. Creiem que la política de producció de Los restos del 

naufragio (1978) deu molt a totes aquestes experiències. I encara que el film estigui 

sota l’òrbita de Promociones Aura –productora fundada per l’empresari valencià José 

Mª Pascual-, no cal oblidar que en Cunillés n’era el director general i qui tallava el 

bacallà, una vegada s’havia decidit impulsar un projecte. 

 

Un tercer aspecte. L’interès, ja des dels inicis, de no únicament, instal.lar-se en el camp 

de la producció. Així amb les experiències acumulades, l’àmbit de les vendes i la 

distribució sempre ha estat un  terreny que li ha agradat trepitjar, però que aquí fuig 

d’allò que ha de ser el nostre estudi. De tot plegat, en parlem ara en el fulls que 

segueixen.  
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2.1.  Uns apunts biogràfics 
 

Josep Maria Cunillés i Nogué neix a Tàrrega (L’Urgell) l’11 de setembre de 1943, en 

una família vinculada a l’ofici de confecció de bótes. Ben aviat, la família es trasllada a 

viure a Igualada, a on cursarà els seus primers estudis i on també començarà a 

treballar, en diverses empreses, i en tasques relacionades amb l’administració i la 

comptabilitat. Posteriorment entrarà a treballar en una caixa d’estalvis, a on anirà pujant 

esgraons, en un ofici que li serà un coixí determinant alhora de continuar els seus 

estudis a Barcelona i Madrid. És també a la capital de l’Anoia, on té els primers 

contactes amb el cinema. I amb el cinema de gènere. D’asidu a les projeccions del 

Centre Catequístic n’acaba essent el maquinista i projeccionista. 

 

Cunillés es trasllada a Barcelona el gener de 1963. Des d’aquesta data fins 1966 

residirà en aquesta ciutat, a on encararà el seu futur. Segueix amb la seva ocupació 

laboral a la caixa d’estalvis i acaba els seus estudis de professor mercantil. El seu 

treball final, ja versa sobre la indústria cinematogràfica espanyola, analitzada des d’un 

punt de vista econòmic. Al llarg d’aquest període en el que també fa la “mili”, que 

comença a mitjans de 1964, fa uns primers viatges a Madrid, i coneix l’EOC. També 

coneix gent com Vicenç Lluch, Romà Gubern, Vicente Aranda, Carles Duràn, Ricardo 

Albiñana,... i li serveix per pensar si seguir treballant a l’entitat bancària a on estava. En 

acabar la ‘mili’ –el febrer de 1966- demana una excedència a la caixa d’estalvis, i amb 

els diners estalviats, prepara la seva anada a Madrid, i el seu ingrés a l’EOC, que es 

formalitzarà matriculant-se en setembre de 1966 i començant el mes d’octubre el primer 

curs de producció. 

 

S’ubica, a Madrid, inicialment, passant temporades, al pis d’un company, l’Ambrós 

Farreres –creador i futur soci seu de Canigó Films-. Trasllada el seu expedient 

acadèmic de la UB a Madrid. I es matricula a la Facultat de Ciències Econòmiques on 

cursarà estudis pel matí, i anirà per les tardes a l’EOC. Aquest serà l’horari d’estudis 

habitual per en Cunillés. A això hi hem d’afegir les projeccions que es feien dissabte a 

la tarda a l’EOC, a on es passaven films prohibits –o que no s’exhibien a les sales-. 

Aquesta era una activitat oberta als ex-alumnes, i li permet fer coneixença de gent 
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relacionada amb el mitjà,.... Val a dir que també a l’EOC i per cada curs no eren molts 

alumnes, i això facilitava aquesta coneixença i relació. Entre el professorat hi ha José 

Luis Borau, Carlos Serrano de Osma, Carlos Saura, Carlos Fernández-Cuenca, Miguel 

Picazo, Martín Prohalán,... 

 

Els estudis a l’EOC i a la Facultat d’Econòmiques, però considera que no ho són tot, i 

tant per guanyar alguns diners i experència en el camp de la producció cinematogràfica 

participa en diversos rodatges de films –molts en períodes de vacances- fora del recinte 

acadèmic. En el 1967 participa en un documental titolat Vidriero de Segovia, realitzat 

per William Lyon, que era el corresponsal de la revista ‘Variety’ a l’Estat Espanyol. El 

setembre del mateix any, i sense acreditar, fa de primer ajudant de producció en el film 

de José María Nunes Biotaxia, i en el novembre en Hola Señor Dios de Manuel 

Estebán. 

 

De Biotaxia (1967) podem dir que un dels seus productors fou el mateix actor de la 

cinta José Mª Blanco –nom artístic de Pablo Bussoms, que tenia una empresa de 

publicitat-. A Biotaxia es treballava amb contractes sindicals signats per altres 

persones, ja que segons el Sindicat Vertical de l’època s’obligava a una estructura (una 

plantilla ) mínima en cada pel.lícula. El film transcorria en decorats gaudinians (La 

Pedrera, la Colònia Güell, el Parc Güell,...) i es va haver de demanar força permisos. 

En ella hi intervenia Núria Espert, que posteriorment seria la protagonista d’El 

certificado –el seu primer film com a productor-. 

 

De Hola Señor Dios (1967), estava produït per Cire Films, que també distribuia la cinta. 

En el film hi tenia un petit paper Antonio Machín. Anteriorment el cineasta havia rodat El 

aprendiz de clown  (1967) amb Charlie Rivel, en el que Cunillés ja havia anat a veure el 

rodatge. Era l’època en què estava a Barcelona fent el servei militar, que li deixava molt 

de temps lliure per anar a veure rodatges que s’efectuaven en aquells moments a la 

ciutat. Així es va assebentar, també, del projecte de Romà Gubern, mai realitzat, De 

color caliente. O poder assistir a rodatges com el de Fata Morgana (1965) de Vicente 

Aranda,.... Aquestes iniciatives li van permetre conèixer a caps de producció com 

Carlos Boué o Antonio Díaz del Castillo que estaven dins les estructures sindicals de la 

professió. 
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Però, tornem a l’EOC. És obvi que a l’EOC també es realitzen pràctiques. I quan està al 

segon curs participa en la pràctica que escriu i dirigeix Luciano Valverde, La última 

aventura de Roberto Alcázar y Pedrín (1968), en la què fa de cap de producció. I al 

tercer curs també fa el mateix a Historia de la vida de Blancanieves !969), que signa 

Bernardo Fernández, una pràctica de final de carrera, en què Cunillés aconsegueix que 

amb el pressupost que se’ls hi facilitava per realitzar un curt de 30 minuts arribar a fer 

un migmetratge, ja que el film arriba a durar quasi una hora. Finalment, també participa,  

en un altre que dirigeix Antonio Lara, qui més tard serà crític i catedràtic i degà de la 

Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid, que vindrà a 

substituir a la difunta EOC. El curt s’anomena Entre la memoria y el sueño (1969). Tot 

aquest seguit de pràctiques, encara que moltes d’elles tenen uns pressupostos molt 

reduïts, li permeten conèixer actors, actrius, tècnics,... 

 

Cunillés ja d’entrada comença a cursar i a especialitzar-se en l’àmbit de Producció. 

Això fa que hi hagi algunes de les assignatures que siguin comunes mentre que 

d’altres, són més relacionades amb l’especialitat cursada. Entre les primeres hi ha Guió 

que imparteix Borau, Deontologia amb el Padre Staelhin –fundador de la Semana de 

Cine Religioso de Valladolid, que donaria lloc a l’actual Festival-, Història del Cinema, 

Filmoliteratura,.... Entre les més específiques hi trobem Economia, Dret cinematogràfic, 

Producció,...  

 

En aquesta època Cunillés és el delegat del, clandestí, Sindicato Democratico de 

Estudiantes de l’EOC –en clara confrontació amb el SEU-, que si bé no està reconegut i 

no és oficial, sí que treballa i se li confereix certa oficiositat. Com a segon delegat hi ha  

Pedro Costa –el futur director de El Caso Almería-. Viurà també el trasllat del’EOC a la 

ciutat universitària. Això farà que el segon curs començi amb retard. 

 

També en aquesta mateixes dates participa de manera molt activa, en l’organització, en 

les Primeres Jornades d’Escoles de Cinema de Sitges6 on acaba elaborant-se unes 

conclusions –força radicals- d’aquesta trobada sobre l’estat del cinema al país i 

                                                        
6  Aquestes primeres jornades celebrades del 30 de setembre al 6 d’octubre de 1967. En l’apartat 
d’annexos s’hi pot trobar més documentació  (pàg. 215-223) 
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reivindicant una profunda transformació de les encarcarades i caduques estructures del 

cinema espanyol. Les jornades acaben amb aldarulls i detencions.  

 

Amb Ambrós Farreres continuen parlant i treballant –i madurant- la idea de constituir 

una productora catalana, activa, i que faci feina des d’aquí.  

 

A l’estiu del 1968 té l’oportunitat de col.laborar amb el film de Jordi Grau, Historia de 

una chica sola. El productor de la cinta és Jordi Tusell amb Estela Films. En els crèdits 

hi figura com coordinador, essent  el cap de producció Antonio López Moreno. El film 

transcorre molt del seu metratge en el restaurant Via Venetto, i també hi ha escenes a 

la plaça de toros Monumental, mercè a gestions personals d’en Cunillés, amb 

l’empresari Balañá. L’operador es Joan Amorós, cosa que fa que certs dies passi, un 

amic seu, en Teo Escamilla, pel rodatge. L’actriu que interpreta el film és l’actriu Serena 

Vergano, però que és també un rostre, i un rostre que la càmera estima. 

 

Aquesta feina li comporta dues coses. L’una estar en tot el procés del film, des de la 

preparació fins a l’obtenció de la còpia estàndard. I veure i ser-hi en tot el seu 

desenvolupament complert. I l’altra, és que mercès a la relació de confiança establerta 

amb Jordi Tusell esdevindrà el cap de producció de l’empresa Estela Films. 

 

A finals de 1968 participa –sense crèdits- en el film de Gonzalo Suárez El Dr. Fausto. El 

film pertanyia a la sèrie que el director anomenava ‘las películas de hierro’. Era un 

rodatge improvisat, per tant la producció, es feia moment a moment.  Alberto Puig 

Palau n’havia facilitat el seu finançament. 

 
A partir d’aquí, i com diu el títol del capítol que segueix Cunillés entra en la seva etapa 

‘oficiosament’ professional –a partir de l’obtenció del pertinent carnet sindical-cosa que 

no vol dir que fins ara no exercís la seva feina amb la professionalitat que sempre l’ha 

caracteritzat.  
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2.2.  Dels inicis professionals fins l’actualitat7   
 

I serà amb El certificado de Vicenç Lluch, rodada entre gener i març de 1967, i que serà 

també una de les primeres produccions de Films Canigó8, que signarà la seva primera 

feina com a director de producció. L’autor del film és Vicenç Lluch que havia estat 

ajudant de direcció a Biotaxia i Hola Señor Dios. La protagonista del film és Núria 

Espert. És el primer llargmetratge de la productora –en el 1968 s’havia rodat el curt 

Consumo de felicidad de Montse Faixat-, amb la intenció de fer films des de Barcelona, 

de treballar des de Barcelona, i radicant-la i domiciliant-la en aquesta ciutat. Els seus 

dos actors principals són Núria Espert i Adolfo Marsillach. La pel.lícula és complicada 

de fer ja que ambdós en aquell moment estant fent teatre a Barcelona i s’ha d’ntentar 

combinar les dues coses. El film té un pressupost baix. El total de despesa de la 

producció és de 3 milions de ptes -que serien uns 18.030 €, la nostra moneda actual-9. 

Aquests diners vénen de la inversió dels socis, i es recupera l’avanç de distribució que 

era un 15% de la quantitat, més uns 1.803 €. Així el film tira endavant amb els diners 

aconseguits pel rodatge, els aplaçats, més les participacions. La tasca de diistribució va 

ser dura: portar entrevistes, llogar sales i convocar a distribuidors per fer un avanç de la 

projecció,.... Un dels interessats és Mundial Films amb Herminio García. Excepte la 

crítica de Miquel Porter Moix a Destino, la resta no van ser gaire favorables. El 

certificado acaba aconseguint una recaptació de 13.295 €. 

 

De tota manera, per Cunillés, l’experiència d’El certificado a nivell personal és força 

agradable i interessant –així li permet conèixer gent: la fotògrafa Montse Faixart, entre 

d’altres,....- Ambrós Farreres no continuarà i Cunillés es troba sol davant Canigó Films, 

però es fà càrrec de l’empresa, després del fracàs econòmic d’aquest llargmetratge. 

 

El germà d’en Cunillés, en Jaume que és músic, fa la música del film (més endavant 

també farà la música de Huída al sur (1981), a on també hi apareix la seva orquestra: 

                                                        
7 Per una millor comprensió d’aquest apartat hem anat estructurant-lo cronològicament i col.locant-hi 
diversos títols indicatius dels temes que tractem 
8 Films Canigó la Ambrós Farreres i Bochaca, amb en Cunillés com a soci. Posteriorment, a El certificado 
queda al cent per cent per a Cunillés 
9 A partir d’aquest moment, i malgrat que bona part del nostre estudi els moviments econòmics, degut a 
l’època, es feien en pessetes, oferim quantificacions en la moneda actual: l’euro. 
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l’Orquestra Triomfal -que també sortirà a La Plaça del Diamant (1982), de Betriu, en 

l’escena de l’envelat-). 

 

I és pel pel juny de 1969 quan obté el certificat acadèmic i el carnet professional, ja que 

va avançar els exàmens, i fer el tercer curs, i un treball final, per poder participar a La 

respuesta / M’enterro en els fonaments, (el títol original era La contestación) de Josep 

Mª Forn, produïda per Estela Films –de Jordi Tusell- i P.C. Teide –de Josep Mª Forn-, 

que esdevindrà la seva primera oferta i feina com a professional, film basat en la 

novel.la de Manuel de Pedrolo M’enterro en els fonaments. Per la producció d’aquest 

film, Cunillés va  llogar ua planta baixa i així, estableix l’oficina de producció als estudis 

publicitaris Cine d’Or de J.J. Puig. L’argument de la pel.lícula estava relacionada amb el 

moviment contestari de París del moment, i de quina manera influia en el context 

estudiantil de Barcelona. D’entrada el film ja es va iniciar amb problemes, el permís de 

rodatge va ser retornat amb moltes correcions, gargots i frases ratllades. Es treballava 

amb un pressupost mínim. Uns 24.040 €. Els actors són entre d’altres: Quico Viader, 

Marta May –la dona de Forn-, Jordi Torras,....  Cunillés hi figura com a cap de 

producció i la producció executiva està a mans de Jordi Tusell. La fotografia és de 

Jaume Deu Casas. Un dels meritoris que treballa a la pel.lícula és Carlos Benito, 

‘Carles Benpar’. El film s’estrena en la Setmana de Cinema de Molins de Rei, i al dia 

següent es retirada de circulació. I han de passar uns sis anys perquè s’aixequi la seva 

ordre de prohibició. Això provoca un daltabaix econòmic. 

 

L’any següent, Jordi Tusell –aquest ja compta amb en Cunillés- és contractat per 

Ramon Masats per realitzar la producció del film, que dirigirà amb el títol de Topical 

Spanish (1970). És un film tipus Richard Lester, dels Beatles, només que aquí 

únicament el conjunt que surt es diuen ‘Los Íberos’. En el rodatge, i abans d’iniciar-lo ja 

hi ha molts problemes. Un botó de mostra: un dels components del grup ha de ser 

substituït per un actor. Ja en ple rodatge Cunillés intenta abandonar per 

incompatibilitats amb Masat, no ho fa persuadit per Jordi Tusell. Joan Amorós fa la 

fotografia. Oriol Maspons i Xavier Miserachs fan tasques d’assessorament i foto-fixa. 

 

A més del conjunt musical hi trobem la participació de Guillermina Motta, José Luís 

Sazatornil “Saza” i Víctor Petit.  
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Tusell i Jordi Pujol tenen una molt bona relació, i això que fa moltes de les escenes en 

què hi ha reunions –en aquest i d’altres films- es puguin rodar –d’un dia per l’altre- en 

els despatxos de Banca Catalana. 

 

Josep Mª Forn vol rescabalar-se del fracàs econòmic de La respuesta, i s’inventa Las 

piernas de la serpiente (1970), un film per obtenir diners. El film serà dirigit per Joan 

Xiol –‘Xiol Marchal’- i que farà coneixença amb Cunillés, que posteriorment faran 

conjuntament Los farsantes el amor. Las piernas de la serpiente és un film amb Cassen 

i una model francesa i que versa sobre una cursa ciclista. Obviament, i de manera 

constant, van apareixent tot un seguit de marques publicitàries encobertes –en els 

maillots, en les pancartes, en les enganxines dels cotxes de caps de cursa, o caps 

d’equip,....-. I en el film totes les marques que hi sortien pagaven. Un avenç d’allò avui  

anomenat “product placement”. 

 

Cunillés i Xiol Marchal parlen d’intentar fer coproduccions. D’aquest interès mutu neix la 

pel.lícula Los farsantes del amor (1972). Serà el segon film de Canigó Films, i amb 

coproducció francesa. La pel.lícula es roda a Montecarlo, França, Barcelona, la Costa 

Brava,... A partir d’aquesta feina lloga un despatx al carrer Provença, 209 que li servirà  

durant molts anys. Hi ha problemes financers una vegada acabada la pel.lícula, i a més 

a més, no es tenia ni el negatiu. Finalment, quan es recupera el film, i amb unes 

escenes afegides, i amb un remuntatge de la pel.lícula es podrà estrenar, però ja serà 

en el 1978, i amb una segona versió que durà el títol de Señora necesitada busca joven 

bien dotado. De la distribució se n’encarregarà Fims Dara10. Cunillés avança un seguit 

de despeses, i el film recapta 333.888 €. Es ven bé a l’estranger. I tots els negatius i els 

drets acaben a mans de Multivídeo.11  

 

                                                        
10  Films D’Ara, és unaempresa constituïda per en Cunillés en el 1976 i que exercirà tant tasques de 
producció com de distribució. Mentre Cunillés parla de “Films D’Ara”, en els crèdits dels films i en els 
membrets de les cartes de la productora hi figura “Films Dara”. Utilitzarem aquesta darrera denominació 
per petició del propi Cunillés. 
11 Multivideo és una empresa creada com Societat Anònima en el 1982 per Josep Mª Cunillés i Isabel 
Mulà. En el juliol de 1987 es converteix en productora i distribuidora i d’aquesta manera absorbeix el 
material de Raccord Produccions, Films Canigó i Films Dara. En el 1992 es transforma en Societat 
Limitada i assumeix diverses coproduccions internacionals. Una excel.lent informació sobre les 
productores d’en Cunillés es pot trobar en el volum Productores en el cine espanyol. Estado, 
dependecias y mercado d’Esteve Riambau  i Casimiro Torreiro. 
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En aquells anys també participa del projecte de Forn -que oferia els seus estudis- 

anomenat Pastel de Sangre (1971), film de terror, i d’episodis en què hi participen els 

directors Jaime Chávarri, Emilio Martínez-Lázaro, Francesc Bellmunt,..... I amb 

protagonistes com Charo López, Marisa Paredes, Eusebio Poncela, Luis Ciges, Marta 

May, Romy,... però acaba deixant-lo per anar a treballar a Palcia. 

 

Amb Palcia 

 

El projecte de l’empresa Palcia, -que era la divisió televisiva de Profilmes S.A., que 

encapçalava Ricardo Muñoz Suay- en la què Cunillés és contractat, la va muntar Quico 

Espresate al seu retorn al país –ja que estava exiliat, primer a Mèxic i després a París- 

És ell qui convenç a les aportacions financeres per crear aquest sector audiovisual, fruit 

de la seva experiència francesa. 

 

En el 1971 fa la sèrie Poly en España, escrita per Cécile Aubry, i sota la direcció de 

Claude Boissol. És la primera vegada que TVE –aleshores amb Luis Angel de la Viuda, 

com a Director General de l’ens- realitza una coproducció, i també per primera vegada 

amb un productor independent (TVE començava a seguir una mica el model de l’ORTF 

francesa). Els productors de Poly en España per part de TVE són José Mª Otero i 

Blanca Álvarez. Així TVE donava uns diners a canvi dels drets d’emissió al llarg d’uns 

anys. Les productores eren Palcia, per la banda espanyola, i Sefa per la francesa. La 

sèrie era de temàtica infantil, i era el seguiment d’un pony del Circ Price al llarg de la 

seva gira per la geografia espanyola. Cunillés recorda, divertit, que mancava un elefant 

petit, i que va venir de França, i els problemes que va haver-hi perquè passés la 

frontera –una qüstió entre l’absurd i allò còmic-. Jaime Fernández Cid, va ser contractat 

com a cap de producció, però no seguia les pautes marcades –més endavant, i amb El 

Caso Almería, Cunillés tornaria a contractar-lo i obtindria de nou problemes-. La 

incidència de la sèrie va fer que en el 1972 surti un disc petit amb les cançons de la 

sèrie. 

 

Aquesta constava de 13 capítols. Els episodis tenien unes històries pròpies, si bé els 

personatges i el context del circ li conferien una continuïtat. I la sèrie també es podia fer 

a d’altres països, com per ex.: Poly a Venise, Poly a Túnez,... 
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Per a Cunillés és la primera vegada que fa de productor executiu per una multinacional, 

en la què es responsabilitza de contractar caps de producció i de preparar nous 

projectes. 

 

Posteriorment Cunillés té la idea de fer una sèrie, a partir del personatge literari d’El 

Coyote, creat per José Mallorquí, amb el qual arriba a una entesa. A partir d’aquí es 

comencen a contractar guionistes i es comencen converses amb TVE i Mèxic. Una altra 

mesura pionera fou que TVE va començar a pagar els guions per avançat –cosa que 

no es feia, almenys aquí-. Es comença a ‘mexicanitzar’ la història, i Cunillés dimiteix, 

doncs veu que el projecte s’allunya de la idea original i també dels pactes als que havia 

arribat amb l’escriptor. Observa, també, com el projecta es sobredimensiona i creix de 

manera desmesurada. Cunillés se’n va de Palcia. Es fa un programa pilot, molt ‘mexicà’ 

i molt dolent i és un fracàs. Afegim, també que El Coyote, és la primera sèrie que 

aconsegueix un avanç de finançament per part d TVE –uns 19.833 €-. 

 

Cunillés mentre, també col.labora amb Tele-Hispania Films, en la què creen i intenten 

presentar molts projectes  televisius. Un d’ells és el d’un conjunt d’entrevistes personals 

amb personatges genials (Joan Miró, Pablo Picasso, Pau Casals,...) També intenten  

treballar amb d’altres països, i sobretot fer coproduccions amb França –ja que ja hi ha 

una experiència i exitosa- però TVE no s’hi enganxa i no ho valora. Així, quan es fa la 

sèrie Poly en Túnez, Cunillés aconsegueix que l’equip tècnic sigui espanyol. Aquest 

anar i venir, per intentar establir els règims de coproducció d’aquests projectes, fa que 

Cunillés assisteixi al  primer VIDCA (Congrés de la Videocassete) en el 1971. I que 

posteriorment vagi al MIPTV de Cannes i al MIFED de Milà, al llarg de 1972. 

L’assistència a aquests esdeveniments, li suposen a més de adquirir coneixements i 

experiències, i fer-se’n assidu, establir bons contactes amb professionals 

internacionals. 

 

Entre el 1970-1972, i amb en Joaquim Coll Espona, i per Estela Films, fa Catalunya i 

l’art romànic –sèrie de 9 capítols que és tot un passeig a la recerca d’aquest estil 

artístic, per les terres catalanes-. És una època, en la que també fa de productor en 

diversos curtmetratges. Són del 1971 Catarsis de Alejandro Corniero i Farrigol de 
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Francesc Bellmunt, i de 1970 Uno de Javier Esteban R., treballant per Estela Films, 

Vértigo PC i Teide PC, respectivament. Per aquesta última productora torna a  treballar 

amb Coll Espona amb el curt documental Pirineu Català (Hivern) (1970). També en 

aquest any, i des de Canigó Films produeix els curts Por Madrid con Wagner de 

Francisco Colombo i La línea (Ferdinand Pascal) de Martí Rey. 

 

Per Estela Films segueix un documental rodat per Josep Palau i Fabre, titolat Picasso a 

Catalunya (1976), i que ressegueix els viatges que Picasso va fer per diversos indrets i 

paisatges de les terres catalanes. Era un rodatge discontinu, ja que es rodava en les 

èpoques que Picasso els havia fet per admirar els colors de la natura en cada estació 

determinada, i com potser l’havien influenciat en la seva concepció de la pintura. 

Aquest fet allargà, molt, la seva producció. 

 

Tornada a Estela Films 

 

En el 1973 torna de cap de producció a Estela Films, per fer el film Los mil ojos del 

asesino (1974) dirigit per Joan Bosch, que serà el primer projecte que fa amb ell. És 

una coproducció amb Itàlia, amb Tritone Cinematografica s.r.l. Rodada majoritàriament 

a Portugal, i a la ciutat de Lisboa. D’altres ciutats on es roda, però menys, són 

Barcelona i Roma. És un film d’acció clàssic. El fet d’anar a rodar a Lisboa és una idea 

de Joan Bosch. De fet, però, aquesta idea també confereix facilitats a la producció. 

D’una banda és molt més barata la producció –i fins i tot, segons confesa Cunillés-, és 

menys complicat demanar permisos i entendre’s amb la policia per rodar certes 

escenes. Això suposa estar dos mesos a Lisboa. El film és muntat a Itàlia per Emilio 

Ortiz i Ángeles Pruna. Quan s’acabat el muntatge es veu que el film es queda curt, i 

s’han d’inventar unes escenes, que es filmen a Barcelona entre uns 10-15 minuts per 

complementar el film, supervisant el muntatge Eugenio Alabisso 

 

La següent pel.lícula és El ojo en la oscuridad (1975), dirigida per Umberto Lenzi. El 

film es roda a Viena, Barcelona i Itàlia. El projecte inicial s’anomenava ‘Gato negro en 

el laberinto de cristal’. A més d’Estela Films hi participen Pionner s.r.l. i National 

Cinematografica s.r.l. El guió és del mateix director. 
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I continuen les coproduccions hispano-italianes. Així, l’any següent en torna a fer una 

altra amb el director F. Lo Cascio amb Nuevas aventuras del Zorro (1976) que 

protagonitza Georges Hilton i Charo López, i que es roda a Madrid, Almería i Itàlia. 

Aquesta vegada es fa amb Inziativa Cinematografica Internazionali (ICI) 

 

En aquesta època, i amb Paco Betriu, havia treballat a Fúria española (1974) amb Lluís 

Puigvert com a muntador i com productor. Hi participen Cassen, Mònica Randall,....  És 

el primer film de decorador de Josep Rossell. Són els temps en què Betriu comença a 

treballar en una adpatació de La plaça del Diamant, la novel.la de Mercè Rodoreda, i hi 

entra a treballar Cunillés. S’intenta que Catherine Deneuve, s’interessi pel paper 

principal de Colometa, en no agafar-lo el projecte s’atura. I Cunillés l’acaba 

abandonant. 

 

En el 1976, Estela Films i Ízaro Films, torna a produir un film de J. Bosch, Mauricio mon 

amour, amb Arturo Fernández, Amparo Muñoz , Mary Francis (Paca Gabaldón, en 

l’actualitat),.... i que té una bona carrera comercial. Ízaro entra en la meitat de la 

producció i en la distribució. Una típica comèdia de l’època. 

 

 

Films Dara i Promociones Aura (i enmig José Ramón Larraz) 

 

Fins a l’entrada a Pelimex en el 1981, i la creació en el 1982 de Mulitvídeo, Josep Mª 

Cunillés treballa, bàsicament amb dues productores, la seva pròpia Films D’Ara i 

Promociones Aura. 

 

Així, Films Dara és una empresa individual constituïda per Josep Maria Cunillés en el 

1976. Actuava, de manera simultània, com productora i com distribuïdora. I es 

decantava cap a les coproduccions internacionals i el cinema eròtic –els podeu veure al 

llistat-. Alguns dels films tenien guions signats pel propi Cunillés.  

 

1976 El fin de la inocencia  José Ramón 

Larraz 

1977 La ciudad maldita / La notte rossa del falco Juan Bosch 
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1978 Historia de Eva / Piccole labbra Domenico 

Cattarinich 

1979 Fiona (curt) Isabel Mulá 

1979 El periscopio / Malizia erotica José Ramón Larraz 

1980 Apocalipsis canibal / Virus / L’inferno dei morti 

viventi 

Vincent Dawn 

(Bruno Mattei) 

1980 Huída al sur (La desbandada) / Plein Sud Luc Béraud 

1980 ¿En qué lío me he metido? Enrique Guevara 

1980 Las verdes vacaciones de una familia bien / Erotic 

Family 

Mario Siciliano 

1982 En busca del polvo perdido Enrique Guevara 

1982 Sueca bisexual necesita semental Richard Vogue 

(Ricard Reguant) 

1982 Depravación / Dépravation I.Mark Lane 

(Isabel Mulà) 

1983 No me toques el pito que me irrito Richard Vogue 

(Ricard Reguant) 

 

En el 1977 va ser anomenat director general de producció de Promociones Aura. 

Aquesta és una empresa de producció creada pel multimilionari valencià José María 

Pascual Pascual, president i fundador de Pascual Hermanos S.A., una important 

companyia frutícola valenciana, i així donar sortida a les seves inquietuds artístiques en 

el terreny musical.  Pascual va escriure una banda sonora per a La Regenta (1974) 

(Gonzalo Suárez), finançada per ell, però que va ser rebutjada pel productor Emiliano 

Piedra i substituïda per una partitura de Angelo F. Lavagnino. En canvi, una cançó seva 

va ser inclosa en El fin de la inocencia de José Ramón Larraz (1976) produïda per 

Cunillés. Aquest mateix realitzador es va fer càrrec de dos dels films d’aquesta 

empresa que es beneficiava de les infrastructures i contactes financers que el seu 

propietari posseïa a diversos països. Los restos del naufragio (1978) de Ricardo 

Franco, coproduïda amb capital mexicà a través de Televisa, va participar a competició 

en el Festival de Cannes i Cunillés va exercir-hi el càrrec de director general de 

producció en totes les pel.lícules d’aquesta empresa. Tres són els films que va gestar 

Promociones Aura. 
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1977 El mirón José Ramón Larraz 

1977 Luto riguroso José Ramón Larraz 

1978 Los restos del naufragio Ricardo Franco 

 

 

Però, anem a pams. La primera pel.lícula de Films Dara amb José Ramón Larraz és El 

fin de la inocencia, i és la que farà que Cunillés acabi col.laborant en tres ocasions més 

amb ell i la que facilitarà la seva trobada amb l’empresari valencià Pascual. 

 

José Ramón Larraz, però val a dir, que és un personatge força peculiar. D’entrada ja 

havia filmat algunes pel.lícules a Anglaterra. I amb Symptoms (1974) va representar a 

Gran Bretanya en el Festival de Cannes d’aquell mateix any. Aquest film agradà a A. 

Matas. Larraz, també era peculiar per què, convivia i mantenia dues familíes. Molts dels 

seus films són originats per ‘short-story’, o sigui films curts, que acabava estirant –sino, 

no arribaven al minutatge que demanava un llargmetratge-. El fet de no acceptar de 

cap de les maneres col.laboracions –o correccions- en els seus guions fa que les seves 

històries –i en conseqüència els seus films es vegin com històries allargades-. La 

passió de Larraz era rodar i rodar,....  Després del rodatge se’n despreocupava bastant 

del producte final. 

 

A El fin de la inocencia, el càsting el realitzen Larraz i Cunillés. En el film hi participen 

José Luís Sazatornil “Saza”, Mary Francis (ara Paca Gabaldón), Antonio Iranzo, Agustí 

Villalonga i Cristina Ramón (menor d’edat a l’època) i que havia estat triada per haver 

fet la pel.lícula Ya soy mujer (1975) de Manolo Summers. Es roda a la ciutat de 

Barcelona, i en concret a una finca, a una casa amb jardí que la família Sentís té a la 

Bonanova.  

 

El fin de la inocencia va tenir força problemes: se li van denegar els ajuts i subvencions; 

es va autoritzar el film però amb talls; el cartell no va ser autoritzat. El cost del film era 

de 57.096 €. I va haver-hi moltes dificultats per aconseguir els ajuts ordinaris, cosa que 

s’aconseguí finalment. I és que els procediments per tirar endavant un film, i sobretot 
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els seus permisos, són complexos, farragosos i d’excessiva burocràcia. Així la proposta 

de film s’havia de presentar al Ministerio, i aquest la presentava al Sindicato Vertical, 

qui emetent un informe favorable o no la retornava al Ministerio. També tres dies abans 

del rodatge s’havien de presentar tots els contractes al Ministerio. I calia un informe 

favorable de la Asociación de Guionistas i de l’Asociación de Directores-Realizadores. 

 

En aquest film Cunillés s’encarrega del dipòsit legal, del registre de la propietat 

intel.lectual –tant del guió com del títol- i de tota la contractació. En els contractes hi 

apareix la qüestió del doblatge, i fins i tot en el cas de l’actriu Mary Francis es parla de 

beneficis (uns 601 €) si el film arriba a donar 150.253 €. 

 

El film en la seva banda sonora hi ha una cançó de J.M. Pascual. La pel.lícula és 

distribuïda per Filmax. 

 

La censura a què és sotmés el film no passa a Sud-Amèrica. I a Mèxic, el film és 

estrenat amb el títol de Secretos de una colegiala. 

 

De manera paral.lela al rodatge Cunillés estava supervisant Mauricio mon amour 

(1976) de Joan Bosch. Mentre aquest darrer film funciona molt bé a Madrid, a 

Barcelona ho fa El fin de la inocencia. És l’època en què amb J. Pascual munta 

Promociones Aura.  

 

El mirón (1977) serà la primera producció de la companyia, i la banda sonora serà 

composada per Pascual. És filma a Madrid, i amb un equip tècnic més important. Entre 

els actors hi ha Héctor Alterio –actor argentí exiliat, i que signa aquesta pel.lícula per 

primera vegada amb nacionalitat espanyola-, Alexandra Bastedo (espanyola-

canadenca) i Carlos Ballesteros (que havia protagonitzat el Carvallo de Tatuaje (1976)  

de Bigas Luna). Com a director de fotografia hi havia Raúl Artigot, que al tercer dia és 

substituït per Fernando Arribas (Larraz era fotògraf, i no estava d’acord ni li agradava la 

direcció fotogràfica que s’estava fent, a més que no era l’estil acordat). I es va tornar a 

rodar tot (això cal esmentar-ho, doncs quan es substitueix algú, tornar-ho a rodar tot  es 

fa molt poques vegades -Cunillés ja ho havia fet una altra vegada a El certificado, amb 
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la direcció de fotografia de Jaume Deu Cases, que feia una fotografia molt fosca, i que 

acabà essent substituït per Joan Amorós, amb l’ocasional presència de Teo Escamilla-) 

 

El mirón, ja és una producció més elevada, d’uns 78.132 € més els increments. Però 

Larraz passava bastant dels processos de muntatge i doblatge, i se n’anava a Londres. 

 

El mirón és distribuïda per In-Cine (Matas-Vicuña). I Cunillés aquí hi intervé fins al final. 

El film recapta 300.506 €. I va tenir menys problemes que en el seu moment El fin de la 

inocencia. 

 

Com ja feia des d’Estela Films, Cunillés s’ocupa de tot el procés, i per això rep una 

compensació de 902 €. 

 

Amb en J. R. Larraz hi ha però una col.laboració estreta ja que des del 1976 fins al 

1978 treballen amb quatre films. L’últim d’ells El periscopio. I és que Cunillés fruit del 

seu treball i col.laboració amb Larraz havia determinat una manera de treballar amb 

l’equip de rodatge i amb el director. Així quan hom anava al ‘set’ de rodatge (i com que 

s’havien estudiat les escenes) ja havia quedat clar que es podien rodar, que hi havia la 

possibilitat de fer-les; com també la possibilitat de millorar-les. També pel rodatge del 

film Cunillés havia confeccionat un equip tècnico-artístic, d’acord a l’estil que 

demandava el film. 

 

Uns exemples. Així en El fin de la inocencia (rodat a Barcelona) tenia com a director de 

fotografia a Pablo Villaseñor. A El mirón (primer film rodat a Madrid) hi té Fernando 

Arribas, i com a muntador a Guillermo Maldonado (que a més li farà el muntatge de 

Luto riguroso, Alicia en la España de las Maravillas, Los restos de el naufragio, El 

cometa,....). En molts films de la dècada dels vuitanta, com veurem més endavant, 

seguirà utilitzant aquest mètode.  

 

El tercer film de Cunillés amb Larraz és Luto riguroso (1978) també filmat a Madrid. Té 

més interès que El mirón. És una versió lliure de Les germanes de Thèkov. En ell hi 

participen Charo López i Cipe Linkovskiy. Es ven força a l’exterior (França, Itàlia, 

Sudamèrica,....) i Cunillés ho feia directament. Destaquem que a Luto riguroso, ell 
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confecciona els models de pressuposts. A partir d’aquí s’establiran uns models que són 

els que caldrà presentar a les institucions i amb els que es dissenyaran i es faran les 

produccions. 

 

Però a J. M. Pascual ja no li agrada tant el treball de Larraz i amb aquest film manifesta 

que ja n’està cansat d’ell. I amb poques ganes de noves col.laboracions. De fet, no en 

farà cap més amb ell. 

 

Fem aquí com una parèntesi, i anotem la darrera col.laboració entre Cunillés i Larraz, 

El periscopio (1979), encara que Pascual ja no hi sigui, i ens servirà per tancar el tema i 

la relació entre productor i director, per de manera immediata, reprendre el fil Pascual-

Cunillés, amb los Los restos del naufragio de Ricardo Franco. 

 

Cunillés, sí però, que s’endinsa a produir, entre finals de 1978 i inicis de 1979, un nou 

film de J.R. Larraz. És El periscopio, en la què juntament amb Films Dara hi participen 

Ízaro Films (com a productora i distribuïdora), Estela Films i la productora italiana de 

Vicenzo Salviani, Asa Cinematográfica, s.r.l.  En el film hi participen Bárbara Rey, José 

Luis Sazatornil “Saza”, i per part italiana Laura Gemser i Mila Stanic. El noi i els 

secundaris són de Barcelona. Va aconseguir una bona distribució internacional. 

 

Amb El periscopio, Cunillés fa el seu últim film amb Larraz, qui d’altra banda, com que 

volia ser sempre el centre d’atenció, aquesta vegada va provocar força molèsties al 

nostre productor, qui ja soportava els comentaris negatius i de desaprovació d’en 

Pascual. 

 

Cunillés, també, portarà la distribució d’una altra pel.lícula, antiga, de Larraz Las hijas 

de Drácula (1974). 

 

Los restos del naufragio 

 

J.M. Pascual, malgrat li agradava el cinema, era un home de negocis, però sempre va 

tenir la idea al cap de produïr una pel.lícula de qualitat. Tenia empreses pròpies a 

Anglaterra, França, Itàlia i Alemanya. Treballava amb trens directes que portaven  les 
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seves taronges de València a l’empresa que tenia a França. L’equip financer de 

Pascual Hermanos veia com un perill això del cinema, però sempre i amb Cunillés ho 

van veure diferent. Cunillés era molt precís, “això es farà així, i per tant es pot fer, si es 

vol fer, i el cost és aquest”. A més a més, alguns films havien reportat beneficis. El fet 

de tenir empreses en diversos països europeus,  i de tenir també residències a París i 

Londres, aixó li confereia una bona plataforma. Un botó de mostra: això li permeté 

participar en negociacions per entrar en diversos projectes que al final no quallaren. 

Van treballar un  projecte amb Sam Peckinpah per dirigir Operación Doble Dos, amb 

guió de Gonzalo Suárez. També amb Costa-Gavras, qui coneix a Londres, s’intenta 

treballar i confeccionar un guió, però tot plegat al final no surt. I és que tota aquesta 

estructura anirà com anell al dit alhora de promocionar Los restos del naufragio, una 

vegada hagi estat seleccionada per a participar al Festival de Cannes. 

 

Anem, però, poc a poc. Pascual segueix amb la idea de fer un film de qualitat. Cunillés 

pensa en Ricardo Franco, que ja havia fet Pascual Duarte (1975), pot ser el director 

que materialtzi els anhels d’en Pascual. Franco explica la idea que té de fer una 

pel.lícula anomenada Los restos del naufragio. La pel.lícula s’inspira en un personatge 

de teatre anomenat ‘Rambal’, que feia actuacions de teatre per pobles, com un circ. 

 

Per a què no aguanti la producció únicament en Pascual es busquen diferents 

finançadors. I s’hi ha un fracàs aquest no serà tan sorollós. De fet, la producció de la 

pel.lícula dura un any. Com que comercialment, el projecte, podria ser difícil (el treball 

amb Promociones Aura, el finançament sempre havia estat bastant fàcil) es va decidir 

que fos una coproducció amb triple participació internacional. La seva rendibilitat havia 

de passar per aquí. Però es volia que el projecte fos espanyol i no a l’inrevès. 

 

D’entrada es troba una bona col.laboració amb Matas-Vicuña (que ja havien participat i 

dsitribuït El mirón). I aporten 33% de la producció espanyola. S’estableixen uns 

contactes amb Veneçuela –allà hi ha Santiago San Miguel, que en un futur dirigirà dos 

films amb Cunillés-. Els de la part veneçolana el què volen és reciprocitat, així demanen 

que els espanyols entrin en un projecte sobre una obra d’Arturo Usler-Pietri, o en un 

altre projecte sobre la novel.la de García Márquez ’Candida Herendia’. Finalment, no hi 

ha acords. Cunillés i Ricardo Franco van a Mèxic on contacten amb el Dr.Gral de 
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Pelimex i també entren amb converses amb Televisa (i el seu director d’aleshores Juan 

López Moctezuma). Aquests creen una productora a Madrid, i entren en el projecte 

posant-hi un altre 33%. Ara, a Pascual, només li quedava posar el 33%  que li 

pertocava. També, a partir d’uns contactes a França amb l’INA (Institut National du 

Audiovisuelle), aconsegueixen un contracte de compra de drets del film pel país veí i 

per tots els països francòfons. Els diners que obtenen, una part els hi seran donats 

durant el rodatge, i l’altra després. 

 

El rodatge es fa a Madrid, Águilas, Almería i a Mazarrón. I com a actors es contracta a 

Fernando Fernán Gómez i a Angela Molina, i això ja suposa uns 120.202 €. L’operador 

del film és Cecilio Paniagua i l’ajuda Salvador Gil (ambdòs havien treballat amb Samuel 

Bronston). Roden amb una càmera Mitchell –que va amb maniveles- i que necessita 

dos maquinistes per moure-la, això fa que el rodatge s’alenteixi. Ricardo Franco fa un 

dels personatges i del muntatge del film se n’ocupa Guillermo Maldonado. 

  

La pel.lícula (encara que no està acabada) és sel.leccionada per al Festival de Cannes. 

I segons explica Cunillés, el que passa és que durant el muntatge, vénen de França per 

veure La escopeta nacional de Berlanga (produïda per Matas-Vicuña) –que encara no 

estava acabada- per dur-la al Festival de Cannes. Allà poden veure un premuntatge de 

Los restos del naufragio. Al cap de pocs dies es rep un tèlex de Gilles Jacob convidant 

el film de Franco a Cannes, això sí, sempre, que el film estés acabat en aquelles dates i 

amb un metratge correcte. Això fa que Cunillés se’n vagi a Cannes, a preparar la 

presentació del film al Festival. Contracta espais publicitaris, places a hotels,... La 

infraestructura empresarial de Pascual Hermanos és de molt bon ajut.  Per F. Fernán 

Gómez agafa una habitació en un hotel, mentre que per Angela Molina lloga una vil.la. 

A partir d’aquí s’obtenen uns diners per part de la Dr. Gral. de Cinematografía del 

Ministerio de Cultura, essent-ne responsable José García Moreno,  per ajudar o 

sufragar les despeses de promoció (cartells al carrer, dossier de premsa,...) i 

assistència al Festival. El fet de què Pascual tingués casa a París, amb cotxe –un Rolls 

Royce- i xòfer, fa que s’utilitzin aquests elements, i es pugui conferir una imatge de 

‘glamour’ al film. I comença la venda a diversos països. La distribució a l’Estat Espanyol 

la fa Incine que n’assumeix les còpies i la publicitat. El cartell és d’Iván Zulueta (qui fou 

també ajudant de direcció). 



 44 

 

Per a la presentació del film és la primera vegada que una pel.lícula espanyola té un 

‘stand’ al Festival. Cunillés lloga a gent especialitzada per estar allà i fer publicitat, o 

atendre a la gent interessada en comprar el film de Franco. També és la primera 

vegada que la Dr. Gral de Cinematografia accedeix a ajudar i sufragar les despeses 

publicitàries d’un film espanyol en dit Festival. Cunillés pagava les despeses de 

publicitat, i després presentant factures al Ministerio se li restituien els diners invertits. 

Es prepara un bon dossier de premsa. I fa unes primeres vendes a Alemanya, que 

paguen una opció. Però amb Elena Matas, que tenien els drets de distribució, esclata 

un conflicte d’interessos, doncs ells també volien fer les vendes, i més encara després 

de Cannes. Cunillés es retira d’aquestes operacions. 

 

A Cannes en aquest mateix any hi ha dos films espanyols. L’un és el produït per E. 

Querejeta i és Los ojos vendados (1978) de Carlos Saura que hi participa amb més 

pena que glòria. L’altre és Alicia en el país de les meravelles (1977) de Jordi Feliu -on 

també hi havia treballat Cunillés-. Participa en la secció de la Quinzena dels 

Realitzadors. La seva promoció i publicitat és molt més modesta, d’acord a com s’havia 

aixecat el film.  

 

Amb Los restos del naufragio es clou la vida cinematogràfica de Promociones Aura. 

 

El film a més, aconsegueix una altra subvenció, en estar qualificat d’’especial qualitat’ 

per la Junta de Valoració de la Dr. Gral. de Cinematografia. En aquest jurat, també hi 

ha Cunillés, qui en aquesta ocasió, i per lògica, és absent. 

 

I és que Cunillés, a partir de José García Moreno, havia rebut la proposta de si volia 

participar de la Comissió de Valoració Tècnica del Ministerio –els productors catalans 

l’animen a participar-hi, doncs veuen que hi podria haver dins la comissió algú que 

vetllés també pels seus interessos-. I així es com hi entra, amb Jesús Gárgolas i 

Antonio Martín, i hi està des del 1978 fins desembre  de 1982, amb l’arribada de Pilar 

Miró. En aquesta Comissió treballen temes com la nacionalitat del film, la producció, els 

premis a la qualitat, es comencen les coproduccions amb Canadà, Mèxic,.... o es 
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repesquen per a la categoria ‘d’alta qualitat’, films com el del director Imanol Uribe El 

proceso de Burgos (1979),.... 

 

És una època de molts canvis, a la Dr. Gral de Cinematografia on hi ha Carlos Gortari. 

Per la Comissió de Valoració per obtenir el segell d’’alta qualitat’ hi passen Bilbao 

(1978), Caniche (1979) –ambdòs de Bigas Luna-, La muchacha de las bragas de oro 

(1980) –d’Aranda-, El diputado (1979) –d’Eloy de la Iglesia-,... entre d’altres. 

 

La vida de Films Dara de 1977 a 1980 

 

Al llarg d’aquests anys 1975-79 també ajuda a aixecar les produccions de Paco Betriu 

Furia española (1975), la de Una familia decente (1977) de Josep-Lluís Comerón i 

Jugando a papás (1979) de Joaquim Coll Espona. En aquests films se’n ocupa de la 

producció executiva: el pressupost, els papers que s’han de presentar al Ministerio, els 

contractes dels actors i equip tècnic,... 

 

En el 1977 i amb J. L. Comerón (aquest té una empresa de cinema industrial, però 

també treballa de guionista amb l’empresa d’Antonio Isasi-isasmendi) fa de director de 

producció a Una familia decente. I ho organitza tot. Comerón –al igual que Coll Espona- 

s’ho fa tot molt ell. Es treballa amb actors importants (José Luis Galiardo, Amparo 

Muñoz,....)  i es dissenya i s’organitza tot el treball. Serà de les primeres vegades que 

Cunillés no estarà a peu del rodatge, però si que se’n responsabilitza de tota la 

preparació. La proposta del film és de Comerón. Es mira que sigui rentable. El nivell del 

film es procura que estigui d’acord amb el tema. El doblatge es fa a Madrid.  

 

Jill (1977) és una producció d’Isidoro Llorca, en la què Cunillés fa de productor 

executiu. Escrit i dirigit per Enrique Guevara és un film típic eròtic de l’època. 

 

Però, també és en el 1977 que Films D’Ara es fa càrrec de la direcció de producció, en 

“off-services”, de la producció franco-suïssa, que es roda tota a Barcelona, Un papillon 

sur l’épaule (1978) de Jacques Deray. El rodatge va de novembre del 77 fins al geners 

del 78. Entre els seus principals protagonistes hi ha Lino Ventura, a més de Nicole 

Garcia, Claudine Auger,... El guió és de Jean-Claude Carrière. És treballa amb un 
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equip espanyol i francès. Els productors, a partir d’Action Films, són Yves Gasser i 

Yves Peyrot, productors en aquells moments, entre d’altres de films mítics com els de 

de Tanner, Jonás que cumplirá los 25 en el año 2000 (1976) o Messidor (1979). 

 

Cunillés s’encarrega de contractar tot l’equip artístic i tècnic espanyol. I de l’obtenció de 

totes les localitzacions i permisos ja que el film es roda pràcticament a Barcelona. 

Localitzacions com l’Hotel Colón, el Gran Via, la Casa de Maternitat, un vaixell al port 

de Barcelona, l’estació de França,.... Soluciona també els problemes fronterers que hi 

ha amb els materials de rodatge. Aquest s’interromp per Nadal, i continua i acaba dues 

setmanes després. 

 

Mentre es fa i prepara aquest rodatge són els anys frenètics d’en Cunillés (viatges a 

Mèxic, a Veneçuela,... rodatge de La ciudad maldita,....). 

 

En el 1978 participa en el film de Jordi Feliu, Alicia en la España de las Maravillas. Feliu 

treballava en cinema industrial. I el rodatge d’Alicia,.... s’anava fent en els períodes en 

què el director tenia diners. Cunillés el recorda amb simpatia, ja que el film era una 

mica ‘surrealista’. I ho era. 

 

Historia de Eva (1978) és un fracàs econòmic. La pel.lícula és un projecte dut a terme 

per un famós fotògraf italià que treballava en el cinema sent foto fixa, Domenico 

Cattarinich. Era el seu primer film. El guió era de Daniel Sánchez i l’equip actoral estava 

conformat per Pierre Clementi, Katia Berger, José Luis López Vázquez i Bárbara Rey. 

La proposta italiana li venia de part del coproductor de Los mil ojos del asesino i El ojo 

en la oscuridad. El film es roda a Viena, Barcelona i a itàlia. 

 

Aquesta reciprocitat entre els ‘partners’ italians i espanyols (en aquest cas Estela Films 

i Films Dara) és l’origen de La ciudad maldita (1978). El productor italià Alberto 

Grimaldi, de Produzioni Europee Associati, encarrega a Cunillés la producció d’aquest 

western, que dirigirà Joan Bosch. Grimaldi, productor del Noveccento (1976) de 

Bertolucci, tenia els drets de la novel.la ‘Collita roja’ d’en Dashiell Hammet, però 

aquests anaven a expirar ja que no s’havia fet una adaptació de la novel.la tal com ho 

preveia el contracte. Aquest, doncs, és l’origen de La ciudad maldita. El western 
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segueix fil per randa l’argument de Hammet. Era la fòrmula per a què no es perdéssin 

els drets. 

 

El film obliga a l’escriptura d’un guió amb celeritat i a projectar un pressupost. Joan 

Bosch, assumeix la direcció i guió (en el què hi participa Cunillés) del projecte. Cunillés 

també li interessa aquesta feina doncs és una oportunitat de treballar amb un productor 

com en Grimnaldi. És una bona aventura. El rodatge s’efectua en un poblat de l’oest, 

prop de Madrid, Daganzo, però que s’ha de reconstruir gairebé tot ja que està força 

malmés. El treball de fusteria és doncs important. Per qüestions obligatòries de 

qualsevol coproducció l’actor protagonista és italià i es roda una setmana a Itàlia. 

 

La ciudad maldita (que tenia el títol provisional de Plomo y sangre) és una excepció en 

el món de la producció. No hi ha cap problema de finançament i els diners arriben de 

manera immediata. El film té un cost de 102.172 €. Cunillés es queda amb els drets per 

l’Estat Espanyol i els dóna a Prozesa, que en concepte de distribució li havia fet uns 

avenços i també es queda els drets d’explotació de vídeo a l’Estat Espanyol. La 

Paramount finalment va comprar el film. Fruit d’aquests contactes i acords Cunillés 

compra els drets per l’Estat Espanyol del film de Sergio Leone El bueno, el feo y el 

malo. Aquesta és una bona operació (la distribueix per agents en diferents zones de 

l’estat). I un film de 1971, ara en el 1978 acaba donant-li als voltants de 601.012 €. 

 

L’any 1979 és el de Jugando a papás. Coll-Espona i Cunillés es coneixen des del 

rodatge de Las piernas de la serpiente. Cunillés hi aporta el seu equip tècnic-artístic. I 

participa d’una petita part. El film funciona bé.  

 

En el 1980 Joan Vivó –que serà agent de Raccord Produccions- serà el distribuidor de 

Las verdes vacaciones de una familia bien de M. Siliciano i ¡En que lío me he metido! 

d’Enrique Guevara. En aquells moments Cunillés era a Madrid agent d’Opalo Films fins 

el 1983. 

 

En el 1980, a més de produir l’esmentat film de Guevara, ¡En que lío me he metido!, 

que té com actor a Carles Velat, aixeca Las verdes vacaciones de una familia bien de 

Mario Siciliano. La co-producció és de Films Dara i la productora de Siciliano, però 
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també intervé la productora d’Isidoro Llorca. Es roda a Roma i a la Costa Brava. La 

distribució la fa Joan Vivó de Catalonia Films. I el film té un cert èxit, doncs 

aconsegueix uns 300.506 €. 

 

Però el film ‘estrella’ d’aquell any és Apocalipsis Canibal, dirigit per Bruno Mattei que 

signa el film amb el nom de Vincent Dawn12. La producció és de Films Dara 

conjuntament amb el productor italià Roberto di Girolamo (de Beatrice Films). És una 

truculenta història de zombies. Es filma a Barcelona i en diverses localitzacions, entre 

elles, la central tèrmica del Besòs. Hi col.labora també Paco Gratacós i Mediterráneo 

Films. Es ven en versió anglesa –ja que també es va rodar en anglès- i en dolby al Film 

Market de L.A. I supera 1 milió de dòlars en vendes. És un film que passa del vídeo a 

les sales –cosa poc freqüent- i serà, durant molts anys, fins que el desbanqui 

Almodóvar, el film espanyol que més diners dóna en “box office” als EUA. El film 

incorpora escenes de ‘stock’ de documentals. Els platós eren finques de Vallvidera i les 

seves zones boscoses. La història estava ideada per la part italiana, però Cunillés i 

Isabel Mulà varen retocar i refer el guió. També val a dir que diverses escenes s’hi 

afegiren a posteriori. Cada vegada que han caducat els drets hi ha hagut altres 

companyies interessades en comprar-los. Això ha estat, òbviament, una altra font de 

beneficis prou importants. I és que la pel.lícula, a més dels països que acostumen a 

comprar, es van vendre a països poc habituals. Un botó de mostra: El Salvador, Costa 

Rica, d’una banda, però també Sudàn, Jordania, Emirats Àrabs,.... entre d’altres. 

Esmentem, també que en molts llocs es prohibida per la censura. 

 

També, en aquest any es roda Huída al sur (1980) –que també tenia el títol de La 

desbandada-. Es roda la meitat a París i la meitat a Barcelona. El seu realitzador és 

Luc Béraud –autor també del guió, conjuntament amb Claude Miller i Cunillés). La 

producció és compartida per Films Dara i Cinéproduction. Els actors eren Patrick 

Deware  i Clio Goldsmith, i per part espanyola José Luís López Vázquez i molts 

secundaris. En Toni Verdaguer fou l’ajudant de direcció. Econòmicament no va donar 

els resultats que s’esperaven. Huída al sur té un cost de 601.012 €. 
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Anotem aquí que quan es feien co-produccions per evitar la desvalorització de la 

moneda, en el canvi, s’estipulava en els contractes que el valor de la moneda era el del 

dia de la signatura del contracte –cosa que queda reflectida en la redacció del contracte 

d’aquest film-.13 

 

Abans les vendes dels films a TV no existien. Però comencen els avenços per 

distribució, aquests, però  poden sortir bé o no. A Huída al sur hi ha un pacte per fer la 

distribució Cunillés juntament amb Mediterráneo Films, la cosa no acaba de sortir bé. 

 

De Pelimex a Multivideo 

 

En el 1981 hi ha els primers contactes amb Pelimex. Això succeix en el febrer d’aquest 

any en l’American Film Market, en la què presenten Huída al sur i Apocalipsis canibal. 

A l’hotel coincideixen amb la germana del president de Mèxic d’aleshores, Margarita 

López-Portillo, i que és la Dra. Gral de Ràdio Cinema i Televisió des del 1976. I Isabel 

Mulà entra a col.laborar-hi. La tasca és intentar que pel.lícules americanes es rodin a 

Mèxic, ja que en aquells moments no se’n rodaven en aquell territori. Un exemple seran 

les gestions pel projecte que en aquell moment està treballant David Lynch, i que 

portarà el nom de Dune (1984). Està clar, que en això hi ha unes ajudes i unes facilitats 

donades per part de les autoritats mexicanes. 

 

És en el mes de març de 1981 quan Pelimex proposa a Cunillés ser responsable de la 

distribuidora Pelimex i ECE (Empresa Central de Espectáculos) a l’Estat Espanyol. Una 

primera feina és la reforma dels cinemes ‘Madrid’. Serà el primer grup de multisales a 

l’estat. Hi ha però, una condició, congelar o no moure molt Fims Dara. S’encarrega de 

les tasques de distribució, producció i exhibició. En aquests anys el complex serà el 

més taquiller de tot l’estat. I algunes sales i alguns dels films exhibits seràn els de més 

recaptació a Espanya. Exhibeix La vida de Brian (1979) -i tota la filmografia d’en Monty 

Phyton- i fruit d’acords amb UIP-Paramount estrena  La hija de Ryan (1970) de D. 

                                                                                                                                                                                   
12  Bruno Mattei acostuma a signar el seus films amb aquest nom, però també amb d’altres. Això farà 
amb un altre film amb producció d’en Cunillés, el ‘western’ Scalps / Venganza india (1987 )que ho farà 
amb el nom de Werner Knox  
13  Podeu observar això  esmentat i consultar aquest contracte en els Annexos (pàgs. 259-272) 
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Lean. I sempre hi ha una sala que ofereix una pel.lícula de directors mexicans (Arturo 

Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo,...). 

 

Des de la seva posició aconsegueix acords per tirar endavant El timbaler del Bruch 

(1981) de Jordi Grau, amb Andrés García i un jovencíssim Jorge Sanz. Aconsegueix 

uns avenços per part del dsitribuidor i el mateix per la part mexicana. Serà, a més, un 

film també, doblat al català. Aconsegueix, també, finançament (França, Espanya i 

Mèxic) per Antonieta (1982) de Carlos Saura. Hi actua Isabelle Adjani. A la producció hi 

ha Emmanuell Schlumberger i Samuel Menkes. 

 

També participa en el projecte –que en aquests moments no s’acabarà fent, però sí 

més tard, i com a sèrie televisiva- d’un film sobre García Lorca a partir del llibre escrit 

per Ian Gibson. Això porta a Cunillés, Juan Antonio Bardem i Samuel Menkes i a un 

representant del Ministeri de la part mexicana a un absurd i ‘marcià’ viatge a Moscou, 

en el què no aconsegueixen concretar acords ni ponts de col.laboració degut a la 

farragosa burocràcia allà existent. Això era pels voltants del maig de 1982 i la part 

mexicana, com a mínim, únicament volia arrencar un acord de col.laboració i que es 

formalitzés abans del novembre del mateix any, ja que hi havia eleccions i podria 

haver-hi un possible canvi de govern. Serà cap finals de 1982 quan Cunillés sigui 

substituït pel mexicà Francisco Medina. 

 

A partir del treball que fa amb Pelimex, amb la distribució de films com La cabra (1981) 

amb Gérard Depardieu i Pierre Richard de Francis Veber o Antonieta (1982) de Saura, 

hi ha uns contactes des de Gáumont –ja que tenen interès d’establir-se a l’Estat 

Espanyol- per si li interessa ser-ne el distribuidor. Cunillés ho prova amb alguns films 

com Danton (1980) de Wajda, La Nuit de Varennes (1982) d’Ettore Scola, però els 

resultats, excepte el d’Scola –i amb molt d’esforç- no són prou satisfactoris. D’altres 

films que durà la distribució són Los fantasmas del Chapelier (1982) de Claude Chabrol 

i La guerra de los botones (1962) d’Yves Robert –que tindrà la seva versió catalana- 

 

També en els anys 1980-81, i amb Mediterráneo Films adquireixen els drets de 

diversos films per distribuir-los a l’Estat Espanyol. És el cas de Un dromedario en el 

armario (1980) de Pierre Richard i de La piel (1981) de Liliana Cavanni. 
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Projectes que no van quallar 

 

Cunillés també recorda projectes que no van quallar, i alguns d’ells, estranys. El primer 

es pot datar, més o menys cap el 1971, quan esdevé cap de producció, d’un film en 16 

mm, d’Armando Durán, fill del cònsol de Veneçuela a Barcelona, destinat a les 

universitats americanes (Durán és lector d’espanyol a la Universitat de Michigan) i que 

versa sobre Barcelona. I el segon és quan pels anys 80 Carles Durán l’hi passa el 

projecte d’una pel.lícula finlandesa –en “services”- sobre la participació de la gent 

d’aquest país que va involucrar-se en les Brigades Internacionals venint a lluitar a la 

Guerra Civil (amb localitzacions a Belchite,...) . 

 

Com ja hem fet esment, en l’època de Promociones Aura, van haver-hi contactes amb 

Sam Peckinpah per produïr un film que escriu conjuntament amb Gonzalo Suárez, 

Operación Doble dos (Pascual en aquella època venia de produir La regenta) i que 

versa sobre un possible atemptat a Franco. La cosa no tira endavant pels problemes 

personals de Peckinpah i per problemes tècnics. 

 

També hi ha reunions i contactes a Londres per a una possible inversió i participació de 

Pascual en projectes americans i de Costa-Gavras. En ésser films considerats d’alt risc, 

al final no s’hi entra. També en el 1978, participa d’un projecte de Jordi Lladó –que 

s’havia de fer a Girona, i que no tirà endavant- en què el guionista era el poeta Narcís 

Comadira i un dels protagonistes principals en Michel Piccoli. 

 

També en aquesta època i per part d’Action Films rep la proposta de coproduir 

Operación Ogro de Gillo Pontecorvo, amb Franco Cristaldi com productor. Presenta la 

proposta a Promociones Aura, però no es veu clar. I trasllada finalment la proposta a 

Pepe Sámano, que és qui acabarà fent-la i que veurà la llum en el 1979. 

    

Entrats ja en els anys 1985-86, després de Crimen en familia, Cunillés parla d’un 

projecte no realitzat, treballat amb en Carles Jové que unia a  Multivídeo i Imatco, basat 

en La gitanilla de Cervantes i com a musical. Es tenia com a director a Santiago San 
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Miguel. Es va treballar molt en el projecte, però al final el Ministerio el va tombar. I aquí 

va acabar tot. 

 

Multivídeo 

 

Empresa creada com societat anònima en el 1982 per Josep Maria Cunillés i Isabel 

Mulà. De manera paral.lela, i a nom d’Isabel Mulà, en el 1981 s’havia creat la 

distribuïdora Racord Producciones. La distribuïdora s’encarrega de les pel.lícules de 

Films D’Ara i i ja estava distribuïnt les d’Ópalo Fims (de Josep Anton Pérez Giner) per 

la zona de Madrid.  Però, també en distribueix d’altres com Dragon Rapide (1987) de 

Jaime Camino o com el segon film d’Almodóvar Laberinto de pasiones (1982).. 

Compren, també, els drets per Espanya, encara que va ser un fracàs, del primer film de 

Roberto Benigni, Il papocchio (Vaticano Show)  de 1981. 

 

En el juliol de 1987 va convertir-se en productora i distribuïdora i va absorbir el material 

de Racord Produciones, Films Canigó i Films Dara. En el 1992 es transforma en 

societat limitada i va assumir diverses coproduccions internacionals. 

 

Fem un repàs ara a la filmografia de Multivídeo. 

 

CINEMA 

1983  Los nuevos curanderos      Isabel Mulà 

1984  El Caso Almería       Pedro Costa 

1984  Crimen en familia       Santiago San Miguel 

1986  Así como habían sido/Trío      Andrés Linares 

1986  Apache Kid/L’apache bianco     Vincent Dwn  

   (Bruno Mattei)      

1987  Scalps, venganza india/Scalps     Werner Knox  

   (Bruno Mattei)  

1987  El Lute, camina o revienta      Vicente Aranda 

1988  El Lute II, mañana seré libre     Vicente Aranda 

1990  Sólo o en compañía de otros     Santiago San Miguel 

1992  Un soltero con mucha cuerda/All Tied Up  John Mark Robinson 
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1998  Marquise        Vera Belmont 

1998  El cometa/L’Anné de la comète     Marisa Sistach i José Buil 

2003  Imaginig Argentina       Christopher Hampton 

 

 

TV 

1988  El Lute  (5 x 60’)    Vicente Aranda 

 

En el 1983 Multivideo produeix Los nuevos curanderos que dirigeix Isabel Mulà a partir 

d’un guió treballat de manera conjunta amb Josele Román. És un film petit. Amb pocs 

actors, amb poques localitzacions, i amb poc pressupost. Amb un rodatge de deu dies, 

el projecte s’havia aixecat en un mes i amb un pressupost de 30.050 €. Malgrat la poca 

incidència comercial que té la història del film s’avança uns anys als nostres “bruixots” 

televisius (que tot ho endevinen) i que et demanen que facis una trucadeta telefònca a 

un número d’alt cost, i que podem trobar en moltes cadenes quan fem ‘zapping’. 

 

La propera producció serà més exitosa: El Caso Almería de Pedro Costa (que 

analitzarem, amb d’altres films, en el capítol següent) i que encetarà un període 

diferent, més abocat a la producció d’un cinema de gènere comercial, amb alguns títols 

força interessants. 

 

Quan aquesta via ja no doni més o es veu que el camí està exhaurit Cunillés marxarà 

als EUA –que era una cosa que ja estava meditant, segons ens ha manifestat- i enceta 

una nova etapa. El seu primer film serà una comèdia Un soltero con mucha cuerda / All 

tied up del director John Mark Robinson (1992),  al costat d’actors i tècnics americans, 

hi reserva també protagonisme a l’actor Abel Folk, al director de fotografia Alfredo F. 

Mayo i al músic Bernardo Bonezzi. La pel.lícula, però no va aconseguir l’èxit desitjat. 

 

Posteriorment, entra en coproduccions internacionals de films destinats a ser 

importants (amb pressupostos considerables, actors de renom,....), però que alhora de 

la veritat no van complir les expectatives. Ens estem referint a Marquise (1998) de Vera 

Belmont; El cometa / L’année de la comète (1998) de Marisa Sistach i José Buil; i la 
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que serà la darrera pel.lícula en què ha intervingut fins ara, Imagining Argentina (2003) 

de Christopher Hampton.  

 

Al llarg d’aquests anys Cunillés haurà creat dues empreses més. L’una MGC 

Producciones Cinematográficas y Audiovisuales S.A. Aquesta està registrada per 

Josep Mª Cunillés, la seva dona Isabel Mulà i seva la filla Laura Fiona Cunillés. La seva 

activitat s’ha limitat a tres coproduccions amb la seva pròpia empresa Multivídeo: El 

Lute. Camina o revienta (1987), Solo o en compañía de otros (1990) i Un soltero con 

mucha cuerda / All Tied Up (1992). L’altra és Arenas Entertainment Spain S.L. És una 

empresa de producció que té la finalitat de promocionar el cinema llatí als EUA. Els 

seus socis són en Josep Mª Cunillés i Santiago Pozo Arenas. La seva filmografia 

abasta dos títols: Imagining Argentina (2003) i Culture Clash in America (2005), aquest 

darrer dirigit per Emilio Estévez.  
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3. L’ÈPOCA “DAURADA”: PRODUCCIÓ DE GÈNERE I 

RENDIBILITAT ECONÒMICA (1983-1990).  LA  CONSOLIDA-

CIÓ D’UN MÈTODE. ESTUDI I DESGLOSSAMENT DE CINC 

FILMS   
 

I perquè centrar-nos en aquesta etapa? Creiem que l’estudi –molt extens, d’altra 

banda- calia acotar-lo. És també el moment, de més personalitat, i en què es 

desenvolupa al màxim i amb rigor tota una metodologia (malgrat hi haurà tímides 

temptatives de continuar amb models de treballs anteriors –que potser, fins i tot, no es 

poden considerar, encara que cronològicament corresponguin a aquesta etapa-, estem 

pensant en els ‘westerns’ com Apache Kid  (1986) i Scalps. Venganza india (1987), que 

coprodueix a Itàlia, en aquests anys, i que seran arraconades definitivament en no 

donar els resultats previstos). Es tanca una etapa i se n’enceta una de nova. Per això 

ens hem dedicat a estudiar, de manera detallada, els films d’aquest període. 

 

Molts d’aquest film reflecteixen i es basen en arguments político-socials del moment. 

L’aposta és per temàtiques arriscades, polèmiques, doncs, encara són a flor de pell, i o 

bé la seva contemporaneïtat provoca la denúncia dels implicats. Són propostes amb 

històries atrevides. Formalment són pel.lícules correctes, i algunes d’elles excel.lents. I 

algunes omplen d’espectadors les sales de cinema. 

 

És una etapa en què es fan inversions que valguin la pena per obtenir rendiments que 

també valguin la pena. 

 

És l’època en què l’explotació del film ja va més enllà de les sales cinematogràfiques. I 

Cunillés mateix distribueix o en cedeix la distribució però supervisant-la. Un parell 

d’exemples. El primer, El Caso Almería (1983) és dels primers films espanyols –per 

decissió de Cunillés- que escurça força el temps de sortida del film en VHS, del 

producte exhibit de manera col.lectiva en sales de cinema, a l’exhibició i consum 

individual en vídeo domèstic. El segon, la concepció ja des de l’inici del projecte d’El 

Lute com dos films, dues parts, i una posterior sèrie televisiva (amb tot el que això 

comporta en els terrenys tècnico-artístics com en els de la producció i financer) 
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Tot això no acaba de funcionar amb Sólo o en compañía de otros (1990), i com 

confessa el mateix Cunillés en una de les entrevistes –“Vaig veure que era una via 

esgotada”-, decideix acabar amb aquesta etapa.   

 

 
3.1. El Caso Almería (1984) 
 

a) Context de producció i estrena   

 

Fitxa tècnica 

 

El Caso Almería 

Producció: Multivídeo (España, 1983). Argument i guió: Manuel Marinero, Nereida 

Aranau i Pedro Costa. Direcció: Pedro Costa. Música: Ricard Miralles. Fotografia: José 

Luis Alcaine (Eastmancolor). Muntatge: Pablo G. del Amo Intèrprets: Agustín González, 

Fernando Guillén, Manuel Alexandre, Margarita Calahorra, Iñaki Marimón, Pedro Díaz 

del Corral, Antonio Banderas, Juan Echanove, Muntsa Alcañiz, Diana Peñalver, Raúl 

Fraire, Luis Marín, José Luis Aguirre, Pablo Rodxríguez, Antonio Medina, Fernando 

Chinarro, Ramón Langa, Francisco Melgares, Paco Catalá, Jesús Sastre, José María 

Resel, Miguel Ángel Foronda, Luis Artime, José Albiach. Distrbució: Racord. Durada: 

110 min. Estrena a Madrid: Benlliure, California i Luna II, (26-01-1984). Estrena a 

Barcelona: Astoria (27-01-1984) Qualificació: no recomenada a menors de 13 anys 

 

Sinopsi 

 

El dia 7 de maig de 1981 es produeix a Madrid un atemptat amb bomba contra 

l’automòbil del general Valenzuela. Aquest mateix dia, tres joves viatgen, 

despreocupats cap a Almeria: van a un petit poblet, a on el germanet d’un d’ells farà la 

Primera Comunió. En arribar un dies abans, l’amic els hi vol ensenyar la seva terra. 

Serà en una d’aquestes sortides en què són detinguts per agents de la Guàrdia Civil, 

que els confonen amb terroristes. Uns dies després els seus cadàvers apareixen 
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calcinats a l’interior d’un cotxe incendiat, en un petit barranc, i en allò que podria 

semblar un accident d’automòbil. 

 

A partir d’aquest moment i malgrat totes les amenaces, la por i l’angoixa, l’advocat que 

du la querella, inicia una guerra sense treva, contra la que sembla infranquejable 

barrera de les institucions governamentals per tal de descobrir la veritat. 

 

Context històric 

 

Moltes de les dades ofertes serviran per la contextualització per aquesta i els films 

precedents, donada les dates pròximes de producció. Oferim dos contextos: l’un 

històric i l’altre cinematogràfic. El primer afecta a tot allò que està passant durant el 

procés de producció del film i la seva estrena. El segon –en un capítol a part- és el 

cinemtogràfic, i intenta visualitzar com conviu el nostre film amb l’àmbit del cinema de 

l’època.  

 

Aquests anys 80 hi ha força atacs terroristes d’ETA,-també del GRAPO- però també de 

grups ultradretans, com l’anomenat Batallón Vasco Español. Comença el judici per la 

conspiració militar anomenada ‘Operació Galàxia’. Tot això creava una certa  tensió 

social. Es produeix, a l’agost de 1980, l’assassinat dels marquesos de Urquijo (en la 

què s’inspirarà, una de les seves futures produccions, de Cunillés, Sólo o en compañía 

de otros). Al desembre entra en vigor la Llei Antiterrorista. Comença 1981 amb força 

tensió a Euskadi, d’una banda amb l’incident a la Casa de Juntas de Guernika, on els 

electes d’HB interrompen el discurs del Rei, i amb l’assassinat per part d’ETA de 

l’enginyer de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan. Es produeix el cop 

d’estat del 23-F en la sessió d’investidura del futur president Leopoldo Calvo Sotelo i 

l’assalt al Banc Central de Barcelona. S’inicia el judici per l’atemptat a la revista El 

Papus, i el mes de maig es produeixen els luctuosos fets coneguts com ‘El Caso 

Almería’. Pel juny El Lute és indultat. Es tramita la llei del divorci. El setembre torna el 

Guernika de Picasso. La tensió a les presons és màxima i és el moment més àlgid de la 

COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) . En novembre, el periodista Xavier 

Vinader és condemnat a set anys de presó per un reportatge a Interviú. I Espanya 

ingressa a l’OTAN. 
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En el 1982 es coneix la sentència del 23-F. La central nuclear de Lemóniz para per les 

bombes d’ETA. A la tardor el PSOE guanya les eleccions per primera vegada des de la 

mort de Franco.  

 

L’any següent esclata el cas Rumasa. Hi ha la llei de la LOAPA que ha d’afectar i 

retallar les competències autonòmiques. Els socialistes despenalitzen l’avortament. 

 

En el 1984, ETA segueix assassinant (entre d’altres al general Quintana i al senador 

Enrique Casas). Es consolida el moviment anti-OTAN, i en unes pràctiques militars, en 

petit poblet, Abena, un destacament de les COE simula afussellar part de la població. 

Finalment, es tanca el cas d’El crimen de Cuenca favorablement. 

 

Context cinematogràfic 

 

Un primer apunt per entendre milllor i contextualitzar tant el tractament del tema com la 

producció d’El Caso Almería, caldria recordar que feia poc temps, la directora Pilar 

Miró, havia estat absolta i podia, després de moltes dificultats, estrenar la seva 

producció El crimen de Cuenca (1979)14 

 

D’entrada l’atenció del món cinematogràfic espanyol està polaritzada, directa o 

indirectament, per l’entrada en vigor (surt publicada al B.O.E el 12 de gener de 1984) 

del reial decret de protecció a la cinematografia, i sense donar-hi més voltes, allò que 

és va anomenar la polèmica, ‘Llei Miró’ 

 

És un bon any, per les guixetes, del cinema espanyol. I així ho confirmen, a més de El 

Caso Almería, altres produccions com Los santos inocentes (1984), Las bicicletas son 

para el verano (1984) (que participa en el festival de Karlovy Vary i s’endu un premi per 

l’actuació d’Agustín González) , La muerte de Mikel (1984),... Altres pel.lícules d’aquella 
                                                        
14  La cronologia de dificultats d’El crimen de Cuenca de Pilar Miró, és la següent: el film s’estrena a la 
Berlinale de 1980. La cinta és segrestada i prohibida –encara som en un govern de la UCD presidit per 
Adolfo Suárez- i la directora, per l’abril, és jutjada per la jurisdicció militar, en reconèixer ser l’autora de la 
polèmica cinta. La seva absolució es produirà pel setembre. Però no serà fins l’agost de 1981 en què 
s’estrenarà el film. En un altre àmbit, el teatral, encara estava present en la memòria, la condemna per 



 59 

època, i de les més vistes són les de l’Andrés Pajares i Fernando Esteso, El pico 

(1983), Yo, El Vaquilla (1983), Perras callejeras (1985),.... Però és també l’any d’El Sur 

(1983) de Víctor Erice, Epílogo (1984) de Gonzalo Suárez, de Guerín i la seva 

primerenca Los motivos de Berta (1985). Almodóvar presenta aquest any ¿Qué he 

hecho yo para merecer esto? (1984) També és bon any pel cinema basc, amb 

l’esmentada pel.lícula d’Irube, La muerte de Mikel, i Tasio (1984) del debutant Montxo 

Armendáriz. 

 

S’obren les sales X. 

 

La representació a festivals no va desentonar. Així La muerte de Mikel va ser present a 

la Berlinal. Amb Los santos inocentes, a Cannes, F Rabal i A. Landa, ambdós 

s’emporten premis per la seva interpretació. Sesión contínua (1984)de José Luis Garci, 

és escollida per a representar a l’Estat Espanyol en els Òscars. 

 

Som també en un moment, no sé sap si per la nova regulació de les subvencions, en 

què el cost de les produccions sofreix una alça generalitzada. D’una banda les 

remuneracions als equips són més altes. I de l’altra, sembla que si no hi ha figures de 

primera línia en el repartiment, serà TVE qui es desferà dels projectes. 

 

1984 es funda COPIAC (Comisión Permanente Intersectorial de Asociaciones 

Cinematográficas) agrupa a sectors de la producció, dsirtribució i exhibició. 

 

A nivell legislatiu en el maig d’aqiuest any surt l’ordre ministerial per a la creació de la 

Comissió de Qualificació de Pel.lícules Cinematogràfiques. Pel setembre la de la 

Presidència del Govern per tal de regular les coproduccions. I acabant l’any, el 

desembre, la de dissolució de Cineespaña, organisme promotor del cinema español a 

l’estranger.  

 

                                                                                                                                                                                   
un Consell de Guerra militar, a 4 membres de la companyia ‘Els Joglars’, a dos anys de presó, per la 
representació de l’obra La Torna. 
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Un dels films estel.lars de l’any, tant en l’àmbit estatal com internacional, és l’estrena 

d’El día después, que va causar un fort impacte, ja que exemplificava les 

conseqüències d’una guerra nuclear entre els EUA i l’antiga URSS. 

 

A nivell internacional, i en l’àmbit del cinema indpendent, és l’any de Extraños en el 

paraíso (1984) de Jim Jarmusch, Chico encuentra chica (1984) de Léo Carax, París, 

Texas (1984) de Wim Wenders –que totes elles deixen molt bon regust a Cannes-; del 

Broadway Danny Rose (1984) de Woody Allen; de la mastodòntica i astronòmica –en 

diners- Erase una vez América (1984) de Sergio Leone; de la rigorosa i vigorosa –

encara que a l’Estat Espanyol tardarà anys en estrenar-se- Viaje a Citera (1983) de 

Theo Angelopoulos. O també de l’esplèndida, i guanyadora de l’Oscar a la millor 

pel.lícula estrangera, Fanny y Alexander (1982) de Bergman. L’Oscar a al millor film és 

per La fuerza del cariño (1983) de James L. Brooks 

 

Coppola i la seva La ley de la calle (1983) aconsegueix el Gran Premi de la Crítica 

Internacional a San Sebastián. 

 

En aquest any comença la difusió comercial d’una tecnologia electrònica que permet, 

per a uns, revaloritzar la història del cinema, i per a d’altres, falsificar-la. Ens referim a 

la possibilitat de colorejar films antics o clàssics. Tecnologia i decissió en aplicar-la que 

crearà polèmica. 

 

 

b) Anàlisi del film 

 

D’entrada, Pedro Costa, incia la seva carrera amb una respectable òpera prima. Un 

dels valors del film és l’audàcia, l’atreviment, la decissió de tirar endavant un projecte 

d’aquestes característiques. El film comença amb l’atemptat perpetrat al general 

Valenzuela el 7 de maig de 1981 a Madrid, i finalitza amb la lectura de la sentència 

condemnatòria dels tres guàrdies civils acusats. 

 

El Caso Almería va entrar en la llista de films classificats d’”especial qualitat” del 

Ministerio. 
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El temps és un bon jutge. Ara en veure-la (i sobretot qui la va veure en el seu moment, 

hi pot apreciar alguns diàlegs fluixos, algunes escenes filmades amb poca grapa, poca 

agilitat....). Potser la part més coixa del film sigui la primera, amb la presentació de les 

darreres hores de les víctimes. Amb l’entrada del personatge de l’advocat el film obté 

major entitat. Seria interessant apreciar el film en ulls de gent que no va ser 

contemporània dels fets i que hi digues la seva (ja que els espectadors contemporanis 

tenien present la recent història, o sigui tenien una informació sobre els fets –pròpia o 

aliena- que no té l’espectador d’avui). 

 

I és que en el seu moment va ser un fim valent i honest, però, potser la precipitació en 

fer-lo li restà densitat. El Caso Almería contenia uns elements (Guàrdia Civil, 

tortures,...) que l’acostaven a l’actualitat quotidiana d’aquells anys de la transició i 

primers anys de democràcia. Era la primera vegada que un tribunal ordinari jutjava a 

militars compareixent de civils. Tot un precedent. I a més la pel.lícula formalitza 

hipòtesis pròpies (que ens són mostrades en els somnis de l’advocat i que difereixen de 

les versions que se’ns van presentant) sobre allò que veritablement va passar.15 

 

La pel.lícula com a reconstrucció ficcionalitzada, i per que sigui versemblant, atractiva i 

comercial, va canviar alguns fets objectius. Un d’ells és el fet de fer que l’advocat 

(Agustín González) tingui una companya (Muntsa Alcañiz). 

 

La manera escollida per Costa16 per narrar-nos uns fets tan dramàtics ho va fer potser, 

perquè era la millor manera que coneixia per fer-ho, degut a la seva tasca periodística, 

el reportatge. Així, el film esdevé un creuament entre el film de denúncia, la crònica i el 

‘trhiller’. Una fòrmula que s’utilitzarà i donarà alguns bons resultats al llarg d’aquest 

període. 

 

Uns anys després Cunillés afirmava que amb El Caso Almería no es tractava de fer una 

pel.lícula sinó d’una manera de fer un tipus de cinema. Per això les pel.lícules 
                                                        
15    Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàg. 131-133) 
16  Pedro Costa (Barcelona, 1941). Ingressa a l’EOC. Davant les dificultats per dedicar-se al cinema, 
decideix treballar de periodista. Ho fa primer com a reporter de successos a ‘El Caso’, a on se li reconeix 
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posteriors han estat les que han estat. Havia trobat una veta a la què havia que seguir, 

amb coherència i qualitat. I en una revista cinematogràfica donava la seva opinió, dient 

que era un tipus de cinema que intentava apropar-se molt a la realitat d’un país 

determinat.17 

 

El projecte du el nom de ‘Viaje al sur’, per evitar tots els obstacles i suspicàcies que 

podia ocasionar, ja que basada en uns fets reals i recents, els ànims i la susceptibilitat 

de la Guàrdia Civil estava a flor de pell. En aquesta primera realització de Costa, 

Cunillés va redactar un contracte, amb una clàusula segons la que, si les coses no 

anaven prou bé el director podia ser substituït. 

 

Entre els actors que hi participen hi ha Agustín González (que fa d’advocat) i Fernando 

Guillén (en el paper de Tinent de la Guàrdia Civil), que en aquell moment feia molt de 

teatre, però amb poca presència en l’àmbit cinematogràfic. Hi ha també Antonio 

Banderas, Juan Echanove, Iñaki Marimón i Muntsa Alcáñiz. 

 

Del muntatge se’n fa càrrec Pablo G. del Amo. 

   

Es determina –ja que el succés va esdevenir a Almería i els màxims implicats eren 

d’aquella zona- filmar a Madrid, i buscar-ne totes les localitzacions a les seves 

proximitats, (a llocs com Alcalá de Henares, Valverde de Alcalá i Olemedo de las 

Fuentes) i guardar una setmana de rodatge per anar a Almería per rodar-hi allò 

imprescindible (Agridulce, Roquetas, Santa Fe, Pechina i Tabernas). El cap de 

producció serà Jaime Fernández Cid. Aquest se n’hi va per preparar el pla de rodatge 

de la setmana que es treballarà allà. I a la tornada presenta tot un pla nou de producció 

que no té res a veure amb tot allò que s’havia treballat en anteriors mesos. Fernández 

Cid és reemplaçat. 

 

Va haver-hi contactes amb Carlos Sanjuán del Ministeri de l’Interior, per obtenir la 

col.laboració del cos de la Guàrdia Civil, però la cosa no va passar d’aquí (en aquells 

                                                                                                                                                                                   
certa vàlua. Després treballa a Cambio 16, Posible i a Interviu, a on desenvolupa una àmplia tasca en el 
periodisme d’investigació. 
17 MOLINA, CAROLINA  Cunillés: un acaparador de premios  p. 26  a Reporter Film&Video  Madrid, abril 
1988 
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moments els socialistes ja havien guanyat per primera vegada, després del franquisme, 

les eleccions a l’Estat Espanyol i governaven amb Felipe González com president). 

 

En El Caso Almería hi ha dues escenes d’explosions. La de l’atemptat, es va haver de 

refer, ja que no satisfeia com havia quedat, en acabar el film. Cunillés, Pedro Costa i el 

muntador Pablo G. del Amo veient-ne els resultats van decidir tornar-la a rodar (i en els 

carrers reals on va succeïr). Però hi van a anar a rodar plans determinats i amb actors, 

amb figurants  i amb un ninot en el moment de l’explosió. L’altra era quan el cotxe dels 

joves queia per un barranc i s’incendiava.18  

  

S’estrena a Almería i la recaptació d’aquesta jornada va a parar a les famílies de les 

víctimes. Hi supera en recaptació al film de Spielberg En busca del arca perdida (1981) 

que s’està exhibint en aquells moments. Com a cosa a fer notar, a Madrid s’estrena en 

els grans cinemes del barri de Salamanca. La bona marxa del fim però es veu 

estroncada per les amenaces dels grups “ultres” dirigides a les sales que el projecten, 

incloent-hi amenaces de bomba i algun petit atemptat. Així, l’11 de febrer el foc 

destrueix el cinema Regio de Granada, a on es projectava el film. Tot sembla provocat 

per elements de la ultradreta. I dos dies després, el 13 de febrer, a Vigo, el film es retira 

de cartell degut a unes amenaces anònimes. Uns dies més tard passarà el mateix en el 

cinema Roxy de Valladolid. Això fa que les sales grans vagin desestimant la seva 

projecció i salti als cinemes més petits.  

 

Segons publica ‘Video&Tv&Film'19, en el número de març de 1984, la pel.lícula de 

Pedro Costa és la quarta en recaptació a tot l’estat, amb unes xifres que responen a 

108.030 € de recaptació i a 818.354 espectadors (les dades finals s’acostarien al milió 

d’espectadors: 968.793). De tota manera acaba recaptant 1.233.920 € i pel juny de 

1984 Raccord Producciones havia decidit treure-la en vídeo ja que comencaven a 

proliferar còpies pirates.  En el mes de febrer de 1985 havia obtingut el rànquing de 

primer vídeo llogat a Huelva i el tercer a Barcelona. El mes de març és la vuitena, a 

nivell estatal, per així en el següent pujar fins la sisena posició, i colze amb colze, amb 

films com Los santos inocentes –que era la que encapçalava el rànquing-, Oficial y 

                                                        
18    Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 131-133) i (pàgs. 134-135) 
19   Video&TV&Film,  p. 43  Barcelona, març 1984 
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caballero, Los diez mandamientos, En busca del arca perdida, Ben Hur, per aquest 

ordre.20 És un dels vídeos més venuts en aquests anys. 

 

Afegim algunes dades tècniques de la seva producció. Els costos totals de producció 

pujaren 426.718 €, dels que 78.131 foren costos de promoció (i d’ells, 60.101 es 

destinaren a campanyes a TVE). El projecte es va gestar durant un any i mig, i en la 

confecció i preparació del projete s’invertiren 6 mesos, de cara a la feina de preparació 

del rodatge s’hi treballà durant 4 setmanes, i el rodatge fou de 31 dies. Per a la seva 

explotació es tiraren 33 còpies i el temps en què aguanta en cartellera fou al voltant de 

3 mesos.21 El film té una durada de 110 minuts i consta de 506 plans (d’ells 327 són en 

interiors i 179 en exteriors (les gràfiques que s’adjunten poden ajudar a una millor 

comprensió, i ens han de servir, a la part final, per confrontar-les amb les altres de les 

pel.lícules restants).  

 

Publicacions com ‘Variety’, ‘Frankfurter Allgemeine’ i ‘Neewsweek’, elogien el film i la 

seva audàcia temàtica i treuen articles sobre la producció d’en Cunillés.22 Assisteix a 

diversos festivals: el Festival de Taormina on aconsegueix  el Premi del Jurat per la 

defensa dels drets humans, i és sel.leccionada a competició en els de Cartagena de 

Indias, d’El Caire i el de Munich. 

 

La seva explotació exterior, és una mica estranya, i és un film que interessa i es ven a 

Cuba, a les antigues República Democràtica Alemanya i Txecoslovàquia, a la Xina, 

França (comprenen els països de l’àrea francòfona), Xipre, Argentina, Paraguai i una 

bona part dels països llatinoamericans. I la dada curiosa, el film és adquirit per l’exèrcit 

holandès per passar-lo a les seves acadèmies.23 

 

 

 

 
                                                        
20   Video&TV&Film  p. 47  Barcelona, febrer 1985; Video&TV&Film p. 42  Barcelona, febrer 1985; 
Video&TV&Film   p. 43  Barcelona, febrer 1985.  
21   Totes aquestes dades ens han estat facilitades pel mateix Josep Mª Cunillés, tant en referència a 
aquest film com ens els quatre posteriors estudiats. 
22   Variety, 26 de gener de 1984; Frankfurter Allgemeine, 20 de març de 1984; Neewsweek, 2 d’abril de 
1984. (extret del press-book del film). Es poden consultar a la pàg. 291 
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3.2.  Crimen en familia (1985) 
 

a) Context de producció i estrena    

 

Fitxa tècnica 

 

Crimen en familia 

Producció: Isabel Mulà i Josep Mª Cunillés per a Multivídeo (España, 1984). Guió: 

Gonzalo Goicoechea, Perla Vonasek i Santiago San Miguel. Direcció: Santiago San 

Miguel. Música: Ricard Miralles. Fotografia: José G. Galisteo  (Fujicolor). Muntatge: 

José Salcedo. Intèrprets: Charo López, Agustín González, Cristina Marsillach, 

Francisco Casares, Sandra Toral, Conchita Leza, Francisco Merino, Javier García, 

José Colmenero, Juan Jesús Valverde, Antonio Gamero, Fernando Guillén Cuervo, 

Marta Boada, Andrés Resino, Raúl Fraire. Distribució: Racord. Durada: 92 min. Estrena 

a Madrid: Palafox i Arlequín, (14-02-1985). Estrena a Barcelona: Florida i Bailén (15-02-

1985) Qualificació: no recomenada a menors de 13 anys 

 

Sinopsi 

 

Ignacio Costa és un pare de família que sembla trobar-hi plaer en la humiliació i els 

maltractaments vers la seva dona, la Núria, i els seus fills: Montse, Javier, Tomás, Tina 

i Mariana. Només la presència de la seva filla Mariana el calma. 

 

Costa és un home qui tothom detesta: els seus empleats, els seus socis i la seva 

família. Conscient que ha de protegir-se, contracta a un guardaesptalles: Román. 

Aquest és un home brutal i sense escrúpols que es convertirà en la seva ombra 

protectora. 

 

Ignacio Costa pretén configurar el món a la seva manera. La seva família, però, unida 

al voltant de la mare, ha arribat a la conclusió de què la vida, amb ell, és insuportable, i 

que cal eliminar-lo.  

                                                                                                                                                                                   
23   Dels resultats econòmics d’aquesta explotació exterior en parlem en el capítol quart 
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Context històric 

 

Obviament hi ha moltes coses que poden afectar a la producció del film –que es fa al 

llarg de 1984-, però no les esmentarem ja que s’han mencionat en el capítol anterior. 

Però en aquest any 1985 en què s’estrena el film hi ha fets com que l’Estat Espanyol 

s’adhereix a la CEE. Tot el país gira la mirada vers un esdeveniment a un petit poblet 

anomenat Plans, per la decissió dels seus veïns d’organitzar una caravana de dones, ja 

que en aquest llogarret, no hi havia població femenina, per als homes que habitaven en 

aquell poble i en aquella zona -d’això anys més tard Icíar Bollaín en farà un film 

anomenat Flores de otro mundo (1999)-. Continuen les polèmiques amb Els Joglars 

amb la seva nova obra Teledéum. S’obre la reixa de Gibraltar.  Ronald Reagan visita 

l’Estat Espanyol, amb força protestes.  

 

L’Estat Espanyol s’apassiona amb la dimissió del ministre Miguel Boyer i el seu idil.li 

amb Isabel Preysler. Pel novembre, Ruiz Mateos arriba a l’Estat Espanyol extraditat per 

la República Federal d’Alemanya. L’any acaba amb l’episodi obscur de la mort de Mikel 

Zabaltza, fugit de la Guàrdia Civil –estava detingut- és trobat ofegat en el riu Bidasoa al 

cap d’un vintena de dies. El 27 de desembre Barcelona demana oficialment ser seu 

dels JJ.OO. de 1992.  

 

Context cinematogràfic 

 

Si pel gener s’esdevé la creació del Col.legi de Directors de Cinema de Catalunya, el 

30 de desembre de 1985, Pilar Miró, deixava el càrrec de directora general de l’ICAA. 

Es tancava així un trienni de política cinematogràfica, que per la seva audàcia, 

polèmica i expectació, aquest període era conegut amb el nom de la dimissionària. I és 

que el Reial Decret de 28 de desembre de 1983, més cinegut com “la Llei Miró”, va 

suposar una revolució en les estructures productives del nostre cinema. Potser només 

la desaparició de la censura en el 1977, pot equiparar-se en importància. Així, primer 

va ser l’acord entre els productors i TVE, impulsat des de la Direcció General, després 

l’extinció del gènere classificat “S”, i que va permetre l’obertura de les sales “X”. Això 

feia que quedessin excloses de la protecció estatal un bon grapat de films del gènere 
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suprimit, fets amb quatre duros, d’ínfima qualitat i que cobrien quota de pantalla i que a 

més rebien aquell 15% d’ajuda del Fons de Protecció. I que no aportaven res de res al 

món de la cinematografia estatal. I per últim, per primera vegada, hi havia les 

‘anticipacions de producció’ en el cinema espanyol. La mesura semblava positiva, si bé 

calia vetllar, que aquesta mesura no anés a parar sempre a mans dels ‘més amics’, o 

que condicionés un tipus de cinema o temes, que ‘agradessin’ a qui dictaminaven els 

ajuts. Això provoca tot un reforçament –ja n’hi havia- d’un tipus de cinema ‘literari’. Es 

fan adaptacions de Sender, Delibes, Cela, Valle Inclán, Martín-Santos,... i davant de tot 

això qui gossa dir que el producte no és bo,.... Un altre aspecte fou que mica en mica 

es començaren a inflar els pressupostos que s’han de presentar a la Comissió de 

Valoració. Així aquest any s’estrenen dos films, l’un La vaquilla (1985) de Berlanga, 

amb un cost de 1.502530 €, i l’altre El caballero del dragón (1985) de Fernando Colomo 

que en costa 1.803.036 €. I això és perquè des de fa uns tres anys es van duplicant els 

costos de producció. També cal assenyalar que l’ajuda que es dóna ‘a posteriori’ tarda 

molt en arribar degut a la lentitud i la imprecissió de la comptabilització dels rendiments 

per taquilla. I a més  a més, molts films que reben les anticipacions alhora de passar 

per la pantalla ho fan d’una manera força discreta. Únicament en aquest any La 

vaquilla, La corte del faraón (1985) de José Luis García Sánchez  i Sé infiel y no mires 

con quién (1985) de Fernando Trueba, acabaran donant alegries als seus exhibidors i 

distribuidors.  

 

El vague control de taquilla continua, i es converteix en moltes ocasions en frau. És una 

qüestió que quan Miró marxi encara quedarà per arreglar. 

 

A partir de l’aplicació de la llei descendeix el nombre de pel.lícules produïdes. Així en el 

1981 el nombre de films fou de 137. En el 1982 la xifra va pujar a 142. I en el 1983 va 

baixar a 99 pel.lícules (advertim aquí la supressió de la classificació “S”, i això fa que 

molts projectes no tirin endavant, i com un altre botó de msotra, esmentem que en el 

1981 de les 137 pel.lícules produïdes 36 eren “S”). El 1984 es va passar a 80 

llargmetratges, xifra similar a la de 1985. 

 

L’assistència a les sales continua baixant. Són moltes les causes que intervenen (que 

si la competència del vídeo i els films a la TV, que s’hi ha un canvi d’hàbits socials, 
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etc,....). Però també hi ha una molt baixa qualitat de les sales cinematogràfiques (des 

de la incomoditat de les butaques, fins a les pèsimes condicions de projecció, tant a 

nivell òptic com sonor,....) 

 

1985 va ser un any bastant fluix  en quant a la qualitat de les obres cinematogràfiques 

produïdes a l’Estat Espanyol. Potser una dels fets més destacats fou la tornada 

d’alguns cineastes que feia temps que no rodaven. És el cas de Basilio Martín Patino 

amb Los paraísos perdidos (1985), Miguel Picazo amb Extramuros (1985), i Francisco 

Regueiro amb Padre nuestro (1985). Camus aquest any filma una història seva, La 

vieja música (1985). Però el gran èxit comercial de l’any –com ja hem dit- fou La 

vaquilla de Berlanga. I el gran fracàs El caballero del dragón de Colomo. Se segueixen 

amb les adaptacions de prestigi com Réquiem por un campesino español (1985) de 

Francesc Betriu i Luces de Bohemia (1985) de Miguel Angel Díez, però que no acaben 

de funcionar. En canvi, d’altres adaptacions, originàries de peces teatrals, considerades 

de gènere inferior, sí que ho fan, com les esmentades anteriorment La corte del Faraón 

i Sé infiel y no mires con quién. 

 

De la Loma va continuar amb els seus films de delinqüents juvenils, però no van tenir la 

resonància dels seus anteriors films sobre aquesta temàtica. 

 

A nivell de festivals destaquem l’Òs de plata de la Berlinale per a la millor interpretació 

masculina a Fernando Fernán Gómez per Stico (1984), dirigida per Armiñán, i Padre 

nuestro de Regueiro que obté un premi al Festival de Montreal. La hora bruja (1985) de 

Jaime de Armiñán, és seleccionada per a competir pel l’Òscar.  

 

Les tres rames de la indústria, per primera vegada, en moltíssims anys, es reunien en 

una confederació unitària, la COPIAC, pas necessari per a tenir las deguda veu i força 

davant l’Administració, o per exemple, davant TVE. 

 

És  l’any també de l’’escàndol’ (entre unes cometes ben posades) al voltant del film de 

Godard, Je vous salue, Marie (1985).  
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També és l’any en què el Festival de San Sebastián recupera la perduda categoria A. 

La Direcció General de Cinematografia passa a anomenar-se Instituto Nacional de 

Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), i es vol que esdevingui un organisme 

més àgil de gestió, i sobre tot de cara, al lliurament de les anticipacions, i evitar els 

complexes i lents procediments administratius. 

 

Els Òscars d’aquest any s’ho emporten gairebé tot tres films: Amadeus (1984) de Milos 

Forman, Los gritos del silencio (1984) de Roland Joffé, i Pasaje a la India (1984) de 

David Lean. Aquest també serà l’any d’una de les obres mestres de Kurosawa, Ran 

(1985).  

 

El cinema dels EUA ens porta Cocoon (1984) de Ron Howard, Regreso al futuro (1983) 

de Robert Zemeckis,... i sembla haver-hi una certa reanimació del western, i així ens 

arriben Silverado (1985) de Kasdan i El jinete pálido (1985) de Clint Eastwood. També 

ens arriba el primer film de Susan Seidelman amb Buscando a Susan 

desesperadamente (1985). D’altres films interessants són La rosa púrpura de El Cairo 

(1985) de Woody Allen, Sin techo ni ley (1985)  d’Agnés Varda (que aconsegueix el 

Lleó d’Or de Venècia), Papá está en viaje de negocios (1985), que ens farà conèixer 

Emir Kusturica (que obté la Palma d’Or a Cannes), Cotton Club (1984) de Francis F. 

Coppola, El elemento del crimen (1984) de Lars Von Trier (que ens permetia descobrir 

per primera vegada a un cineasta, que més endavant ha estat cabdal en el cinema 

europeu), El honor de los Prizzi (1985) de John Huston, o Tierra de nadie (1985) d’Alain 

Tanner, entre d’altres. 

   

 

b) Anàlisi del film 

 

D’entrada, però qui és Santiago San Miguel? San Miguel va nèixer a San Sebastián el 

1941. Llicenciat en ciències polítiques, es diploma com a director a l’EOC de Madrid en 

el 1965. Co-fundador de la revista Nuestro Cine, va escriure en aquesta –on també hi 

escrivien Antxon Eceiza, José Luis Egea, César Santos Fontela, Víctor Erice,...- i a 

d’altres publicacions sobre cinema i literatura. En el 1967 es trasllada a  Veneçuela a 

on treballa, tant a la publicitat, i com a realitzador de curtmetratges documentals (va 
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filmar-ne uns 78) sobre la realitat veneçolana. És en aquest país on debuta com a 

director amb el seu llarg Adiós, Alicia (dirigit conjuntament amb Liko Pérez) en el 1977. 

En el 1981, signa la coproducció hispanoveneçolana La casa del paraíso, que va 

protagonitzar Victoria Abril. I el tecer llarg va ser Crimen en familia (1985). 

 

Al principi del film un cartell adverteix que qualsevol semblança amb la realitat és pura 

coincidència i que la història, que tot seguit, s’explicarà té relació amb l’antiga mitologia.  

 

Basada en la –mediàtica en el seu moment- història real de la ‘dulce Neus’ és 

fonamenta en el típic succés de la crònica negra espanyola, airejat per la premsa del 

moment. El punt de partida és l’assassinat de Joan Vila Carbonell el 28 de juny de 1981 

a mans de diversos components de la seva família. Se’ns narra, doncs, la història d’un 

opressor pare de família, que es desfoga dels seus problemes laborals humiliant i 

maltractant a la seva dona i fills. El film ens fa un repàs d’un –odiós- personatge que 

atonyina els seus fills, esquinça els vestits de les seves filles que no li agraden -per 

massa atrevits-, castiga a tots els seus fills amb sadisme –en moltes de les ocasions-, 

viola sistemàticament a la seva muller, contracta ‘matons’ per rebentar vagues i trencar 

quatre costelles als líders sindicals, soborna a regidors i els amenaça quan no es 

deixen, i que porta pistola i assisteix a reunions de l’extrema dreta.  Un individu que 

s’expressa mitjançant el llenguatge de la violència, tant amb la seva família com en el 

seu treball. Tot un ‘cromo’. 

 

El film  explicita i fa una despiatada decripció de les relacions de domini i subjugament 

familiars. En definitiva un univers ombrívol. I així ho demana la fotografia, i el tema ho 

requereix. Llàstima que s’arribi a confondre penombra i clímax amb obscuritat i mala 

il.luminació. D’ombrívola, també podem qualificar el personatge i la seva personalitat i 

els seus negocis. Així com la seva relació amb la família. El film conté moltes escenes 

nocturnes, però el personatge, també és una persona nocturna, alcohòlica, amb 

paranoia, amb valors desfasats, o que potser no són com a tals,.... 

 

Un pare que té com a punt de mira el fet de què s’ho ha fet tot ell, que ningú li ha 

regalat res, que pren com a senyers valors el sacrifici , la moral, la disciplina i el 

respecte. Potser, tot plegat, una mica malentés, ja que tots aquests ‘valors’ esdevenen 
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una màscara que li serveix per humiliar a tothom qui està al seu voltant, mitjançant el 

llenguatge de la violència, tant amb la seva família com en el treball. 

 

Contrariament a El Caso Almería, ara Agustín González, és l’antagonista, el dolent. En 

el film hi ha algunes escenes de forta duresa que comporten una gran exigència 

interpretativa i que ens fan entendre l’angoixa desesperada d’aquesta família.  Si 

aquest pare autoritari l’agafem com a metàfora, podem entendre que quan la seva filla 

Mariana (Cristina Marsillach) –qui finalment premera el gallet per eliminar-lo- 

l’esgarrapa el rostre, aquesta ferida, és també una ferida a els valors, creences o 

institucions que representa. De tota manera aquesta intenció metafòrica –creiem- 

acaba naufragant. L’altra gran protagonista és Charo López, com la mare. I és que és 

la interpretació dels actors, la que fa que el film en certs moments, esdevingui, 

dignament contundet, aspre i efectiu. Un botó de mostra: l’escena de la violació a la 

cuina.24 

 

Una curiositat. En moltes de les ocasions en què hi ha trifulques familiars originades 

per part del pare, en les dues vivendes en què habiten (tenen una casa al camp i una a 

la ciutat), prèviament els personatges han baixat escales o esgraons, mentre que en el 

moment determinat que es decideix eliminar al pare, la família puja les escales, ja que 

el pare reposa a la cambra del pis de dalt.25  

 

De tota manera, però, tot plegat no va més enllà i el director no aconsegueix mai 

treballar amb la suggerència, el misteri o la fascinació, sinó que ho fa amb la simple 

il.lustració. I potser allò més interessant és el plantejament final. A la fi, el botxí esdevé 

víctima, i els opressors s’alliberen, i San Miguel es nega a mostrar o explicitar un càstig 

social. 

 

La pel.lícula va tenir problemes judicials, així el 6 de març de 1985 es presenta 

denúncia contra la pel.lícula de Santiago San Miguel per vulnerar l’honor i la imatge de 

la família de Neus Soldevila. I el 22 de maig el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de 
                                                        
24    Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 136-137) 
25    Escena de l’esquinçament del vestit de la seva filla gran Montse (pàgs. 138-139).  Escena del vestit 
de Mariana, humiliació a tota la família, en la presentació del guardaespatlles (pàgs. 145-148). Escena 
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Barcelona condemna al director i a la productora  d’aquesta cinta a pagar 42.070 €. a 

Neus Soldevila i els seus fills en concepte d’indemnització pels danys morals soferts. 

També s’ordena el cessament de l’exhibició del film, al considerar que atemptava 

contra la intimitat dels protagonistes d’un succés que va commocionar a l’opinió pública   

 

Sobre la demanda de la ‘dulce Neus’. Cunillés ho comenta així “.... el caso de Crimen 

en familia es que era una película inspirada en unos hechos reales, pero el guión 

escrito por Santiago San Miguel y Gonzalo Goicoechea, era una creación totalmente 

libre en la que lo único que había era una coincidencia en unos hechos generales, pero 

el desarrollo del tema era totalmente, digamos, distinto del de la llamada ‘dulce Neus’. 

En este momento hubo una llamada de esta señora pero tuvimos la mala suerte de 

perder el juicio en primera instancia, como ha ocurrido en otros casos a nivel de prensa 

y televisión. Luego, a nivel de la audiencia, la sentencia definitiva fue totalmente 

favorable a la libertad de expresión.”26 

 

La casa urbana en la què s’hi roda bona part del film és una casa real llogada, amb 

pocs canvis mobiliaris, aprofitant part de la decoració existent. 

 

Crimen en familia té una durada de 92 minuts, i consta de 655 plans, dels quals 439 

són d’interiors i 216 d’exteriors. El film obtingué una recaptació de 561.390’71 €. 

Veieren la pel.lícula de San Miguel 398.785 espectadors. Els costos de producció 

pujaren 540.910 €. La preparació del projecte comportà 6 mesos i la del rodatge 4 

setmanes. Amb 7 setmanes es rodà el film. Es llançaren 31 còpies del film i estigué en 

cartellera uns 2 mesos. Es destinaren 60.101 € a la campanya en TVE i 18.030 € en 

publicitat. 

 

Respecte a la seva explotació cinemtogràfica exterior el film es ven a França (que 

adquireixen també els drets pels països d’àrea francòfona), Japó, Corea, 

Txecoslovàquia, Turquia, Grècia, Mèxic, Brasil,...  

 

                                                                                                                                                                                   
en la què el pare i el guardaespatlles arriben borratxos de matinada (pàgs. 142-144).  Escena de 
l’assassinat del pare (pàgs. 163-166)  Totes elles al final del capítol 4 
26 MOLINA, CAROLINA  Cunillés: un acaparador de premios  p. 27  a Reporter Film&Video  Madrid  abril 
1988 
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3.3. El Lute. Camina o revienta 
 

a) Context de producció i estrena 

 

Fitxa tècnica 

 

El Lute, Camina o revienta 

Producció: Multivídeo i M.G.C. Producciones Cinematográficas y Audiovisuales S.A. 

(España, 1987). Subvenció del Ministerio de Cultura. Argument i guió: Joaquim Jordà, 

Vicente Aranda i Eleuterio Sánchez, inspirat en l’obra autobiogràfica d’aquest darrer. 

Direcció: Vicente Aranda. Música: José Nieto. Fotografia: José Luis Alcaine (Fujicolor). 

Muntatge: Teresa Font Decorador: Josep Rosell Vestuari: Maria Eugenia Escrivá. So 

directe: James Willis. Intèrprets: Imanol Arias, Victoria Abril, Antonio Valero, Carlos 

Tristancho, Diana Peñalver, Margarita Calahorra, Raúl Fraire, Manuel de Blas, Luis 

Marín, Manuel Zarzo, José Cerro, José Manuel Cervino. Distrbució: Multivídeo Durada: 

125 min. Estrena a Madrid: Lope de Vega, Cartago, Novedades i  i Aluche, (30-10-

1987). Estrena a Barcelona: Balmes, Aquitania, Continental, Pelayo 2 i Waldorf 1, (29-

10-1987).  Qualificació: no recomenada a menors de 13 anys (AR) 

 

Sinopsi 

 

A principis dels 60, una família trashumant de ‘mercheros’ –gent que compra, treballa i 

ven la llauna- recorre Extremadura. Aquesta és una vida feixuga, dura, i encara més, 

degut als constants conflictes amb la Guàrdia Civil. En una de les ocasions aquests 

obliguen a la família d’Eleuterio Sánchez, ‘El Lute’, a traslladar el seu carruatge, del lloc 

on estan acampats, sense importar-els-hi que en el seu interior hi està agonitzant la 

mare del jove. En un dels trajectes coneix una noia d’una altra família –de la mateixa 

condició- la Chelo, de qui s’enamora, i que aviat queda embarassada. Degut a les 

necessitats familiars i la fam, roba unes gallines i és condemnat a sis mesos de presó. 

És la primera condemna a l’edat de 20 anys. Més tard, cap el 1965, quan ‘El Lute’ ha 

sortit de la presó es retroba novament amb la Chelo i se’n van a viure a una zona 
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marginal de Madrid. I una  vegada més, dut per la precarietat, s’uneix a uns amics i 

cometen un atracament a una joiera, en el carrer Bravo Murillo, on mor una persona. 

Perseguits i enxampats és jutjat i condemnat a mort. La pena li és commutada per la 

cadena perpètua. Durant el seu trasllat aconsegueix escapar saltant d’un tren en 

marxa. Des d’aquest moment comença la seva ‘eterna’ fugida de la Guàrdia Civil. Ben 

aviat la Guàrdia Civil i la polícia comencen a empaitar-lo. ‘El Lute’, amb un braç trencat, 

i durant força dies, va esquivant els seus perseguidors. Finalment és capturat. I serà 

aquest fet el que anirà forjant el perfil d’un mite popular, un petit delinqüent convertit en 

un terrible criminal, diran uns, i un hàbil fugitiu en escapolir-se, humiliant al règim del 

dictador, segons uns altres.   

 

Context històric 

 

Després del l’enlairament econòmic que va suposar en el 1986 la coincidència de 

diversos factors (l’entrada a la UE, les sinergies canalitzades mitjançant la il.lusió 

col.lectiva pel recent estrenat europeisme, el mateix moment ‘dolç’ de l’economia 

mundial), l’Estat Espanyol segueix  creixent a un ritme superior al d’altres països del 

seu entorn econòmic durant 1987. En les eleccions miunicipals d’aquell any el PSOE 

perd una mica de terreny en les grans ciutats, però encara manté la seva hegemonia al 

govern de l’estat i en força governs autonòmics. Al juny es celebren les primeres 

eleccions europees. Uns dies més tard es produeix l’atemptat d’ETA a Hipercor, a 

Barcelona 

 

Són els anys, també, en què l’Estat Espanyol es relaciona amb Israel, del Referèndum 

de l’OTAN, de la mort de Tierno-Galván, alcalde de Madrid,... 

 

Context cinematogràfic 

 

Seguint la tendència, segons dades oficials de l’ICCA, el nombre de films produïts a 

l’Estat Espanyol, des del 1983 no deixava de decrèixer de manera significativa, però en 

aquest any hi ha una mínima –molt mínima repuntada-. Si el 1983 es van produir 149 

pel.lícules, i en el 1986 s’havia arribat a 59, en aquest any 1987 se’n produeixen 61. 
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En aquest any els ajuts anticipats a la producció afecten a 41 dels 61 llargmetratges 

realitzats. Dit d’una altra manera, el 70% de la producció espanyola depèn del diner 

oficial.  

 

En febrer 108 professionals del ram –encapçalats per José Frade- signen un manifest 

contra la llei vigent. Per contrarrestar-la, pel juliol i en el diari El País (l’altra havia sortit 

des de les pàgines de l’Abc) es publica, sufragada, per un seguit de professionals,  una 

pàgina de publicitat, defensant la llei del moment. 

 

De tota manera, l’ICCA va sofrir un correctiu legal, en publicar-se la sentència del 

Suprem anul.lant la llei per defectes de forma (la sentència era la resposta judicial a un 

recurs presentat per l’Asociación Española de Productores Cinematográficos). L’ICCA 

va començar una nova redacció de la normativa d’acord als defectes que s’esmentaven 

i també, canviant-ne d’altres que aconsellaven de fer-ho. 

 

També, a nivell judicial, és l’any de la sentència favorable a Cunillés  en tot el procés de 

Crimen en familia (1985), negant que hi hagués hagut intromissió en l’honor de la 

família Soldevila. Això farà que les demandes presentades aquest mateix any per la 

pel.lícula Los invitados (1986) -sobre el célebre crim de los Galindos- no prosperin  i es 

desestimin de manera ràpida. 

 

Continua l’enfrontament cinema/vídeo, però molts productors ja s’han donat compte 

que la comercialització dels seus films en aquest format és una molt bona font 

d’ingressos i fa que l’explotació del producte sigui més llarga. També de fet, hi ha qui 

descobreix que totes aquelles pel.lícules que tenia emmagatzemades poden tenir una 

segona oportunitat. 

 

Amb Pilar Miró al front de RTVE, els productors espanyols aconsegueixen millors preus 

pels passis televisius, que augmenti la quantitat d’aquests i que TVE segueixi 

cofinançant nombrosos projectes. 
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El camp de la distribució  i exhibició del cinema espanyol té dos grans dèficits: la manca 

de control automàtic i informàtic de la guixeta i les ajudes a una reconversió de sales, 

moltes d’elles obsoletes, i que fa que moltes d’elles tanquin. 

 

A nivell artístic, és el primer anys que es lliuren els Premis Goya de la nova Academia 

de las Artes y Ciencias Cineamtográficas de España, premiant les produccions de 

l’anterior any. En acabar l’any mor el productor Pepón Corominas, artífex dels primers 

films d’Almodóvar i Bigas Luna. 

  

A més d’El Lute, Camina o revienta, 1987 és l’any de La ley del deseo (1987) de Pedro 

Almodóvar que es presentarà en la secció “Panorama” de la Berlinale, i que esdevindrà 

el film espanyol que més comentaris suscita més enllà de les fronteres espanyoles. 

Serà el film que donarà a conèixer a Almodóvar internacionalment, després vindrà el 

que vindrà,....  Fernando Trueba amb El año de las luces (1987), serà premiat a la 

Berlinale. I El viaje a ninguna parte (1986) de Fernando Fernán Gómez s’endu alguns 

dels premis ‘grans’ en la gala dels Goya. Seràn també pel.lícules estimables, algunes 

pels resultats, d’altres refrendades pel públic, El bosque animado (1987) de José Luis 

Cuerda, Asignatura aprobada (1987)  de José Luis Garci -que acabarà essent el film 

espanyol per la preselecció dels Oscars-, Mi general (1987) de Jaime de Armiñán –que 

obté el Gran Premi del Festival de Montreal-, La casa de Bernarda Alba (1987) de 

Mario Camus, La vida alegre (1987) de Fernando Colomo, Divinas palabras (1987) de 

José Luis García Sánchez, Madrid (1987) de Basilio M. Patino, Moros y cristianos 

(1987) de José Luis Berlanga –que segueix uns paràmetres de fons similars als de La 

escopeta nacional (1977), només que canviant els interfòns per torrons, però que fa 

figa-. Agustí Villaronga veu a la fi estrenat el seu primer llargmetratge Tras el cristal 

(1986). També s’estrenen Angoixa (1986) de Bigas Luna, La rossa del bar (1986) de 

Ventura Pons, Laura (1987) de Gonzalo Herralde. Acabem esmentat dues pel.lícules 

que podríem relacionar amb el nostre productor, Los invitados (1987) de Víctor Barrera 

que especul.la sobre el cèlebre crim de los Galindos, ja esmentada línies més amunt -

recordem aquí Crimen en familia, que va inaugurar aquesta veta- i la darrera 

Redondela (1987) de Pedro Costa (sobre un dels grans escàndols econòmics i 

criminals del franquisme, i mai aclarit del tot, al voltant de la desaparició de 4.000 tones 
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d’oli d’un magatzem gallec, i amb  estranyes morts de gent que hi estava relacionada), 

però que no va repetir l’exitàs d’El Caso Almería. 

 

A nivell internacional, és l’any dels òscars per Platoon (1986) d’Oliver Stone, el Paul 

Newman d’El color del dinero (1986),.... però és també l’any que a Cannes triomfen 

Wim Wenders amb El cielo sobre Berlín (1987), Entrevista (1987) de Federico Fellini, o 

Ojos Negros (1987) de Nikita Mijalkov i Yeelen (La luz) (1987) del cineasta de Mali, 

Sulieman Cissé. Aquests dos últims també s’emportaran premis importants al Festival 

de Valladolid. A Venècia, triomfa de manera absoluta, Louis Malle amb Au revoir les 

enfants (1987). L’espectador també podrà gaudir de l’excel.lent film sobre el món del 

jazz confeccionat per Bertrand Tavernier, Alrededor de la medianoche (1986). D’altres 

films importants a nivell artístic i de públic foren Sacrificio d’ Andrei Tarkovski (1986), El 

festín de Babette (1987) de Gabriel Axel i La familia d’Ettore Scola (1987) 

 

 

b) Anàlisi del film 

 

Les memòries d’Eleuterio Sánchez ‘El Lute’, van ser publicades en dos llibres: Camina 

o revienta i Mañana seré libre. Van ser escrits en la seva estada a la presó de San 

Antón de Cartagena, a on hi va estar durant 8 anys, des del seu ingrés en el 1973. Uns 

llibres que han experimentat diverses reedicions. Els títols dels llibres seran també els 

títols dels dos films en què Aranda divideix l’adaptació dels dos volums i que recull la 

vida del què en els anys 60 fou qualificat per les autoritats franquistes com ‘l’enemic 

número 1’. I de la que s’escapolia i ridiculitzava amb les seves constants i publicitades 

evasions –tant dels recintes carcelaris, com dels paranys i emboscades que li parava la 

Guàrdia Civil-.  

 

El nostre personatge havia nascut en un dels molts grups desarrelats de l’època, els 

‘mercheros’, un grup vist amb desconfiança, tant pels paios i gitanos, de qui se’n deia 

que n’eren una mescla, ja que dels darrers compartien les seves maneres de vida i 

costums. 
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El film es podia haver convertit en el típic cas del cinema de denúncia que converteix el 

criminal en una víctima de la societat. Ja existien obres d’aquest gènere –i algunes ben 

folklòriques- en el cinema espanyol. Posem dos exemples: Llanto por un bandido 

(1964) de Carlos Saura i Amanecer en Puerta Oscura (1957) de Forqué. 

 

La societat espanyola dels anys 60’ començava a deixar enrera el miserabilisme 

d’èpoques passades. Es començaven a albirar altres modes de vida: el turisme que ens 

visitava deixava força divises que convenien per a les polítiques ‘desarrollistes’ dels 

ministres tecnòcrates, però també aportava idees noves, més liberals, que incloien la 

possibilitat de ser electors dels seus dirigents i no tutel.lats per aquests, que eren 

autoritat mercè a la imposició de les armes i la repressió. El film, és també, doncs, la 

descripció d’una època: som a les darreries del franquisme, la descomposició del 

sistema és força evident. La figura d’El Lute serà l’escollida i magnificada amb unes 

intencions prou obscures: evadir el sentit general de la realitat a la població, i 

proporcionar –com es feia abans, i potser ara- el ‘panem et cirquem’ tan estimats per 

les dictadures. L’elecció no cal dir que va ser un encert, i la població va viure de 

manera intensa, totes les trifulques i fugides d’un lluitador solitari, a qui anomenaven El 

Lute. I ho feia contra un sistema indesitjat. I així, quan El Lute escapa del ferrocarril, 

Franco i els seus ministres, troben el boc expiatori, en el que abocar-hi les pors i les 

temences dels espanyols. I es converteix en una necessitat d’estat la seva captura. Els 

mitjans de comunicació s’hi van abocar, i mentre oblidaven els grans problemes del 

país cedien les seves portades a les fugues de qui esdevendria un mite. 

 

Per a Aranda, aquest aspecte de ‘mite’ és un dels punts que li van interessar més del 

projecte. Donem la paraula a Aranda, “... El Lute era una persona como hay millones, 

que no merece mayor interés, pero una serie d circunstancias hicieron que pasase a 

ser uno de los mitos más importantes de los años 60 en España, y esta contradicción sí 

que me interesaba, porque una persona que hubiese podido no ser relevante en nigún 

sentido, comenzó a serlo por las necesidades de mitificación que tenían tanto los 

grupos represivos como el pueblo español en aquel momento.”27 

 

                                                        
27   VERA, PASCUAL   Vicente Aranda    p. 174   Madrid   Ed. JC,   1989  
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Sobre la figura d’El Lute segueix “... creo que el personaje masculino ha quedado 

beneficiado, pero sólo mientras es joven y no sabe leer, pues es muy inocente, pero en 

la segunda parte ha aprendido a leer, lleva pistola, y ha intelectualizado su situación, ya 

no es el mismo. La película termina con una comparación, para la que utilizé fotors 

reales, se trata de una comparación tremenda, con las imágenes de las dos 

detenciones que siguieron a sus fugas, una es esa fotografía conocida de El Lute con 

un brazo en un cabestrillo y dos guardias civiles flanqueándolo, y la otra en Sevilla, 

rodeado de policías armadas sonrientes y él también sonriente, ya no le tiene miedo a 

esto, a lo mejor hasta lo han detendio palmeándole, diciéndole que es cojonudo. La 

comparación entre las dos fotografías va a resultar muy dramática, es algo 

impresionante”.28 

 

El personatge recreat per Aranda, però va ser molt ben acceptat per la població. 

Aranda, pensa que “Debió conectar la película. Inevitablemente la versión que 

permanece, hasta para mí, es la que ha querido el público. Un ejemplo curioso es la 

postura del compositor, José Nieto, que leyó el guión y dijo que le parecía demasiado 

exaltador del personaje. Le dijimos que en el guión era así, pero que en la dirección 

trataríamos de desmontarlo. Vio el film, siguió pensando lo mismo y manifestó que 

intentaría hacer todo lo contrario con la música. ¿Resultado?. Es una música de 

sublimación  del personaje. En el fondo, deseaba hacer la segunda parte para 

desquitarme de la primera.”29  

 

La producció d’El Lute. Camina o revienta, fou una decissió molt meditada, ja des del 

seu inici es contempla el projecte com un díptic (es faran dos films: la segona part mai 

va ser conseqüència de la primera), i una posterior sèrie de TV. I això es va posar de 

manifest des del principi (en la redacció dels contractes amb l’equip artístic, l’equip 

tècnic,....) i durant el rodatge de les dues pel.lícules (a on es filmaven escenes úniques i 

destinades a la sèrie). 

 

La pel.lícula és un dels projectes de més alt pressupost, en què ha treballat Cunillés 

fins el moment. I a més té escenes d’acció. En el moment d’aixecar la producció es 
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pensa en la direcció de José Luis Borau,30 però finalment acabarà essent Vicente 

Aranda qui assumirà el projecte. El director queda sorprés per l’encàrrec dels dos films i 

de la sèrie televisiva. I diu que tot va anar així: “Isabel Mulá me lo propuso cuando 

estaba montando Tiempo de silencio, ante mi manifiesto estupor y todo tipo de 

recelos.”31 I va assumir el projecte sense tenir molt clar, amb el temps sí, la proposta de 

fer dos films. “Yo hasta hace muy pocos días no estaba seguro si lo de hacer dos 

películas era un acierto o una equivocación. Ahora veo que ha sido un acierto porque 

parece que esta primera parte funciona tal cual está, y que permite perfectamente 

hacer una segunda que me parece más divertida que la primera.”32 

 

Aranda va començar a tenir clar que “la cocentración de todo este anecdotario y todos 

los años de fugas en una sola película requería procedimientos de síntesis que me 

parecía que violaban el material original. En todo caso, yo creía que era preferible 

circuncribirse a una época determinada, y es lo que se ha hecho, cogiendo dos épocas 

de la vida de Eleuterio Sánchez. Incluso en el supuesto que sólo se hubiera hecho una 

parte, a mí me parece que son suficientemente expresivas por sí mismas, que son 

autónomas desde un punto de vista narrativo, pero resumir en una sola película toda la 

historia hubiera supuestol estropear aquélla, era obligarnos a utilizar una voz en “off” 

que resumiese grandes zonas de la historia de El Lute, y que conduciría a una película 

apresurada, que difícilmente estaría bien explicada.”33 

 

Són dues parts distintes, així mentre la primera esdevé més una crònica, a la segona 

es passa una mica a la comèdia, a la reformulació de la tradició de la picaresca. Del 

naixement del mite a la foto de família. 

 

El treball dels guionistes i la recerca i contractació d’actors ocupa, ben bé un parell 

d’anys. I la tasca del càsting fou una de les que va fer anar més de corcoll a l’equip que 

confeccionava el projecte. Aranda es va passar uns dos mesos fent proves i els 
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resultats no foren del tot negatius, però tampoc suficientment positius. Després 

d’aquest temps es van discutir aventatges i inconvenients de cada una de les 

possibilitats i el factor comercial va ser tingut en compte. I es va optar per Imanol Arias. 

“La verdad es que su nombre estuvo siempre presente entre los candidatos para hacer 

la película, pero yo tenía ciertas precauciones con respecto a él, me parecía que 

Imanol es un nombre que prestigia un ‘casting’, que tiene su público, pero también 

creía que este personaje interpretado por un actor conocido era peligroso, que tal vez 

debiéramos recurrir a un desconocido, y en esta duda estuve durante meses, se 

hicieron pruebas a mucha gente y un buen día nos sentamos con los productores, 

determinamos que había que decidirse por alguien y llegué a la conclusión que debía 

ser Imanol.”34 

  

El problema era fer-ho creïble. Arias venia de fer uns personatges ‘amables’, reblanits’, 

‘tous’,.... Un altre perill era que l’espectador es negués a acceptar aquella nova cara 

cinematogràfica de moda –Arias- com l’encarnació d’aquell delinqüent desaprensiu. I és 

que “... la gente se quedaba con la boca abierta cuando le decían que Imanol Arias iba 

a hacer de ‘El Lute’. El primer problema de la película es que esto se hiciera creíble, y 

yo creo que se ha conseguido al menos a juzgar por los premios en San Sebastián y 

por la reacción del público en los sitios donde ya se ha estrenado.”35. I ara El Lute ja 

era Imanol. 

  

Així, l’actuació d’Imanol Arias a El Lute estava planificada per a què fes un actuació que 

no tingués cap mena  de relació amb les característiques de les seves anteriors 

intervencions cinematogràfiques. I efectivament, va donar la talla. 

 

Un dels motius que facilita la credibilitat dels actors –Aranda pensa- és perquè van 

aprendre a parlar d’una determinada manera, amb un accent inventat, molt proper a 

l’extremeny, i que per ser inventat funciona. I això era important ja que es rodava en só 

directe. També hi va ajudar molt Carlos Tristancho que era de la zona. A part d’això, a 

Imanol se li va deixar mitja barba, les dents i les ungles brutes, i un vestuari determinat. 
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Sobre Victoria Abril i el paper de la Chelo, Aranda ho tenia clar –una vegada més 

s’amparava amb una de les seus actrius fetitxes-. “Sí, para ese papel no tenía la menor 

duda. Incluso intenté incluirla, un poco a contrapelo, en la segunda parte, se trataba de 

tres o cuatro secuencias, pero obedecía más a deseos míos que a la necesidad de que 

estuviese en la película. Ella así lo intuyó y así me lo dijo.”36  

 

Per a Aranda és important treballar amb actors que coneix, que són garantia d’èxit, i li 

permet treure’n la màxima rendibilitat. A més sobre Abril i Arias confesa: “Me divierto 

trabajando con ella. Nuestra complicidad es total. Además estimula a los actores. Algo 

parecido ocurre con Imanol Arias. En cierta manera son actores que son ayudantes de 

dirección míos: me ahorran mucho trabajo con los secundarios, les dan ánimos, les 

sitúan correctamente, me van muy bien.”37 

 

Però també els actors estaven molt interessats en el projecte. És el cas d’Imanol Arias. 

“Tenía mucho interés en hacer esta película. Primero, por el guión; segundo, por volver 

a trabajar con Aranda, tercero, por ser el Lute, un verdadero mito vivo. A mí, de 

pequeño, por las noches, mi abuela me hablaba de él, de sus huídas, de su historia”. El 

fet que Eleuterio Sánchez fos coguionista i seguia molt de prop la preparació del 

rodatge, va proporcionar tot un anecdotari necessari i va servir per enriquir l’acció 

actoral. “Mantuvimos una relación de fijarse, de imaginarse. Estaba muy interesado en 

facilitarme datos de cómo se tiró del tren, cómo se entablilló un brazo con el oto partido, 

cómo sobrevivió durante trece días comiendo sólo una gallina cruda,.... Durante el 

rodaje, ya sólo verle me sentaba bien.”38 

 

De fet, a Arias, aquest paper i assaig li va anar bé, ja que posteriorment, entre finals de 

1988 i 1989, va rodar una sèrie televisiva amb Pedro Masó, Brigada Central, en la què 

incorporava el paper d’un policia, endarrera quedava el ‘look’ esparracat al que l’obligà 

El Lute, però no les arrels del seu anterior personatge, ja que Imanol, s’havia convertit 
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en l’inspector Flores, a qui els companys l’anomenaven ‘El Gitano’, ja que pertanyia a 

aquesta ètnia.  

 

A nivell actoral destaquen també Antonio Valero i Carlos Tristancho. I excel.lent Raúl 

Fraire com guàrdia civil.  

 

Un tercer actor. La representació de la Guàrdia Civil. Es presenta com un cos en el què 

no hi ha individualitats clares, i amb una tàctica de parar la xarxa i d’esperar que el 

delinqüent hi caigui. Això fa com si tinguéssin el do de la ubiquitat, o sigui, són a tot 

arreu, però no van cap al seu objectiu de manera directa. Sembla –a l’inici del film- que 

la Guàrdia Civil sigui el veritable motor dels ‘mercheros’, els que s’encarregaven de 

recordar-els-hi que eren nòmades, trashumants,.... impossibilitant-els-hi d’establir-se en 

un llogarret. 

 

A nivell de producció hi ha diversos pactes que es fan  amb TVE respecte ‘El Lute’ són: 

la cessió dels drets d’antena, i es cedeix i que facin el ‘making-off’. Per part de la 

productora es faciliten tots els accesos al rodatge, però tots els materials per 

confeccionar-lo han de ser duts per la TV. Però al final tot això queda en res. Cunillés 

va establir aquest contacte a partir de què havia distribuït per a les sales de cinema el 

film, Dragon Rapide (1986) de Jaime Camino, també pensat per al mitja televisiu, i 

produït, entra altres per TVE. Davant la negativa, ja no ho intenta pel següent film, i és 

en la presentació d’aquest a Cannes, quan TVE s’interessa per la sèrie televisiva. 

 

En El Lute camina o reivienta té un cost de 901.518 €., (amb una subvenció del 

Ministeri de 330.556 €). Era un projecte que s’havia treballat de manera acurada durant 

2 anys. El rodatge es preparà durant 6 setmanes, i en concret, el rodatge fou de 10 

setmanes. Fou un rodatge molt llarg i complicat. Fins i tot va haver-hi una setmana més 

de rodatge, però per a només filmar coses molt concretes. S’anava amb un equip 

mínim imprescindible. 

 

De la pel.lícula es van tirar 40 còpies que van estar 4 mesos a les pantalles 

espanyoles. I els costos de promoció pujaren 136.429 € (incloses aquí també les 

promocions a festivals). 
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Al final es recaptaren 2.586.734’38 €, i amb un aassistència als cinemes de 1.422.194 

espectadors. 

 

El film està composat de 679 plans. D’ells 346 responen a interiors i 322 a exteriors. La 

resta, un total d’11 plans, corresponen a inserts de retalls de premsa. Tot això en una 

pel.lícula amb una durada de 125 minuts. 

 

La seva explotació exterior és la més rendible d’aquests cinc films produïts per Cunillés. 

D’entrada a quasi bé tots els països de Llatinoamèrica El Lute. Camina o revienta i El 

Lute. Mañana seré libre es venen ambdues com un lot. La compren molts països de 

l’aleshores Europa Oriental. Participa en moltes ‘Setmanes de Cinema Espanyol’ a 

l’exterior que l’ajuden a donar-se a conèixer i li faciliten les vendes a països com: 

França, Anglaterra, Holanda, Grècia, Austràlia, Corea,.... Fins i tot hi ha negociacions 

amb una ‘major’, i s’hi fa un passi a la University L.A., ja que hi ha un interès degut al 

nombrós i important públic hispà dels EUA. La cosa no acaba de funcionar doncs es 

considera que l’espanyol del film (molt concret d’una zona determinada, i en algunes 

ocasions en ‘argot) potser de difícil comprensió per l’espectador hispà.  

 

Que la producció del film havia estat abastament treballada, una mostra són les 

delaracions del cineasta. Aranda, fina ara havia donava més la importància al muntatge 

que al rodatge. Ho considerava allò important en el cinema. Això va canviant a partir de 

la filmació d’El Lute. “A mí me gustaba decir que el rodaje era un naufragio, y que el 

montaje, un salvamento. Yo, en los rodajes, sigo sufriendo mucho, y para mí el montaje 

es un estado de recuperación muy agradable. Sin embargo, en ‘Camina o revienta’ me 

ha sucedido algo inesperado: en algún sitio había leído que un director decía que 

montasen como quisieran, que a él lo que le gustaba era rodar, hacer planos, y esto me 

agradó, debió ser porqué en ésta última película me he sentido mejor rodando, no he 

sentido tanta angustia, tanta inquietud, tanta defraudación como en otras, no he tenido 

la sensación de que algo se me escapaba como un pez resbaladizo de las manos, que 

es algo que sentido siempre en mis películas. En fin, no se me evapora la valorización 
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del montaje, pero se me ha remontado la del rodaje, quizá porque he contado con más 

medios, o porque he tenido un equipo que ayudaba mejor."39 

 

Aranda treballa amb un equip que quasi és de plantilla –un mètode similar també al que 

Cunillés utilitza en els seus films-. “Sin descartar que con el contacto con las gentes 

tengo mis predilecciones, hay un hecho objetivo y práctico incuestionable, y es que con 

la gente que has trabajado y te ha funcionado bien, creas un lenguaje, y a medida que 

sigues haciéndolo, te vas entendiendo mejor y con menos palabras.”40. I un botó de 

mostra són els noms de Carlos Durán, Jaime Fernández-Cid, Teresa Font, José  Nieto 

–a partir, precisament d’El Lute-, Alcaine, Josep Rosell,..... 

 

El Lute. Camina o revienta és la primera pel.lícula que produïda en aquesta etapa per 

Josep Mª Cunillés es pot dir que va ser un èxit rotund. Potser la clau és que el film era 

de categoria, de qualitat i amb comercialitat. El film agradava a un ventall ampli de 

persones, des de gent que ja coneixia la història a gent aliena a ella, a gent jove i gran, 

a públic femení i masculí. 

 

En aquesta ocasió també hi hagué una demanda judicial. El film va rebre una demanda 

del peronatge de la Chelo que ben aviat va ser arxivada (abril 1988). I segons Cunillés 

això fou ben normal, i havia de ser així “ya que existía una obra literaria a la que se 

compró unos derechos. Evidentemente, siendo la película correcta en la adaptación 

cinematográfica fue una sorpresa que una persona se encontrase perjudicada. 

Realmente las imágenes que había de ese personaje en pantalla eran muy, muy 

favorables.”41 

 

El film aconsegueix bones crítiques. Veiem-ne una. Segons la crítica del film que feia el 

desparegut José Luis Guarner a la revista ‘Fotogramas’, observa en la pel.lícula un 

deliberat tractament en fred d’un tema calent, i això especifica és una de les grans 

especialitats d’Aranda. Guarner creu que el director barceloní “ha evitado los aspectos 

épicos de la historia, el panfleto contra la brutalidad policial, la diatriba en torno a la 

                                                        
39   VERA, PASCUAL   Vicente Aranda    p. 33   Madrid  Ed. JC,   1989 
40   VERA, PASCUAL   Vicente Aranda    p. 34   Madrid  Ed. JC,   1989 
41  MOLINA, CAROLINA  Cunillés: un acaparador de premios  p. 27  a Reporter Film&Video  Madrid abril 
1988 



 86 

injusticia social. (....) Y nos cuenta así una epopeya irónica de la mala suerte, la 

aventura inconcecible de un merchero traficante en objetos de latón y ladrón ocasional 

de gallinas que ‘tiene el cenizo’, que se ve empujado por su entorno y por el destino a 

un atraco absurdo (....), convertido en un enemigo público número uno y condenado a 

muerte.” Segons Guarner en el film no hi ha sobra cap pla. “Cada plano está ahí para 

dar una información o proporcionar un matiz significativo; del mismo modo que el guión 

está construído como un elíptico encadenamiento de causas y efectos, en el montaje 

(calculada a la décima de segundo) cada plano es efecto del anterior y causa del 

siguiente.” I acaba dient “del mismo modo la larga marcha del fugitivo hacia Salamanca 

se revela no como el clímax de un aventura física, sino como una epopeya interior de 

un hombre que se descubre a sí mismo en la superación de la adversidad.”42  

 

I aquestes bones crítiques queden reflectides en els premis. Els més importants van ser 

els de San Sebastián, el d’nterpretació, tant per Imanol Arias i Victoria Abril, que van 

ser concedits abans de l’explotació comercial del film i que van ser prou importants per 

la carrera comercial d’El Lute. Camina o revienta, segons comenta el mateix Cunillés. 

També s’emportà el premi del Públic. El film aconsegueix 4 nominacions als Goya. 

Altres premis van ser el lliurat per l’Asociación de Escritores Cinematográficos de 

Andalucía i també pre la de les Illes. També va obtenir el lliurat pels crítics de Televisió i 

els de la revista ‘Fotogramas’. I va ser Premi del Jurat en el Festival de Cognac i 

seleccionat pel de Seúl. 

 

L’escriptura d’El Lute. Camina o revienta és correcta, més clara i clàssica que en 

d’altres films d’Aranda. Amb una realització de vocació detallista, però amb una 

exposició narrativa neta, amb imatges poderosas, però amb una discreció en els seus 

moviments de càmera, precisos i calculats, i amb una bona posada en escena. I amb 

una preocupació pel seu acabament formal. I és que hi ha una intenció de realitzar una 

obra ‘popular’, que conectés amb aquesta amplia audiència que va convertir El Lute en 

un mite de consum massiu.  Un film molt ben ambientat. I amb una molt bona fotografia 

de Joseé Luis Alcaine 
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L’Aranda de l’època ve acompanyat d’una filmografia sustentada amb moltes bases 

literàries de molt diferent valor i significat, però que són un estudi de la societat 

espanyola, des de la postguerra fins a la transició (només cal recordar l’adaptació de 

novel.les de Juan Marsé, Vázquez Montalbán, o Luis Martín Santos). Amb ‘El Lute’, 

però hi ha una diferència, es parteix igualment d’un material literari, però ara la base 

són unes memòries, un díptic, escrit per Eleuterio Sánchez, El Lute. Unes memòries 

sempre són un material una mica més difícil d’afrontar, ja que hi ha menys llibertat que 

en un text literari (estigui mort o no el que les ha escrit). També és veritat que el 

caràcter documental d’elles pot encorsetar, com també que els fets, en el moment de 

fer el film, encara fossin recents i que el protagonista fos viu i encara jove, com la no 

existència d’un material que contradigui la seva versió. I és que el director barceloní, 

“como suele ocurrir en sus adaptaciones literarias hace suya la obra temática y 

estilísticamente, deviene fiel a los textos a los que sirve y de los que se sirve.”43 

 

Una de les lectures dels llibres d’Eleuterio Sánchez, podria portar a imaginar que la 

pel.lícula, de manera més immediata, i de millors resultats comercials, haguera hagut 

d’anar per la via, d’un film d’acció i que fes honor al subtítol –‘camina o revienta’-. Hi ha 

una gran diferència formal entre les dues parts d’’El Lute’. En la primera l’acció existeix 

en una proporció molt inferior a la segona. D’entrada, en moltes de les escenes 

obligades d’acció, Aranda fuig de l’espectacularitat que el propi argument de la 

pel.lícula possibilitava. Ens expliquem: no hi ha motos potents, ni cotxes 

impressionants, ni persecucions pels carrers, atracaments perfectament estudiats i 

executats,... Agafem l’exemple de l’atracament a la joieria, tres pobres homes amb una 

atrotinada moto i un totxo coma eina per fer efectiu el robatori.44 Aranda es dedica, 

doncs, més, a fer un estudi dels personatges. I per això s’entreten a explicar el món 

dels ‘mercheros’, -i ver a dir que nèixer en aquest món el determina a la delinqüència- 

de vida nòmada, i amb la Guàrdia Civil sempre oposant-se a un possible assentament, i 

a més en un moment en què la seva forma de vida –el treball amb la llauna (llauneria)- 

comença a desaparèixer amb la proliferació del plàstic. I és que Aranda, en alguns 

moments fa una pura descripció, quasi etongràfica, de la vida i els costums dels 

‘mercheros’. Val a dir que el film triomfa en aquesta parcel.la: la perfecta reconstrucció 
                                                        
43   FREIXAS, RAMÓN   Vicente Aranda: El cine de un heterodoxo,  p. 51  Dirigido por  núm. 172  
Barcelona  sept. 1989 



 88 

de la vida d’un merchero’ en els anys seixanta, però també ofereix una radiografia de 

l’Estat Espanyol d’aquells anys. I algú que tota la vida ha estat nòmada, trashumant, i 

ara que se li extingeix el seu ‘modus vivendi’ es veu obligat a canviar. I només hi ha 

dues opcions: o es converteix en allò que la policia anomenava ‘quinqui’, o oblida la 

seva tradició d’anar de poble en poble, i s’incorpora al sistema de vida general dels 

“payos”. La intenció d’El Lute és aquesta darrera –i això s’observa molt bé en la segona 

part del film- però per arribar-hi ha de passar per la primera.  

 

I davant d’aquesta absència d’espectacularitat en les escenes d’acció, Aranda comenta  

“con la acción me siento tan mal que resuelvo esas escenas con la única fórmula afín a 

mí, escenificando un ballet, coreográficamente.”(....)“Y en El Lute. Lo hago al revés de 

lo admitido y aconsejado. Normalmente se ruedan muchos planos para crear un 

montaje trepidante, mientras que yo ruedo planos generales, cuando realmente tengo 

predilección por los primeros planos. Cuando hay acción alejo la cámara. No lo puedo 

remediar.”45  

 

En aquesta primera part hi ha més temps dedicat a les relacions entre la Chelo i El 

Lute, però sense oblidar els condicionaments socioeconòmics que són els que els 

porten a la situació en què estan. Hi ha en la relació amorosa entre El Lute i la Chelo un 

joc amorós maco, ple de fisicitat, d’urgències i apressaments, una relació molt animal, 

però en un sentit no despectiu. Així assistim a uns primers creuaments de mirades, 

d’aquells ulls d’un que es claven en els de l’altre, i a l’inrevès, i noten -i notem, com ells-

, de manera intensa, que s’agraden. I precisament, una gallina (robada, està clar) serà 

l’inici del prometatge. Però la relació de la Chelo s’inicia amb una mentira (diu que ell és 

el primer, i després l’enganyarà amb un altre quan ell estigui a la presó), que tindrà 

importants conseqüències en la seva relació. 

 

Aranda també reinterpreta força testimoniso successos que explica Eleuterio Sánchez 

en les seves memòries. Li interessa treballar el tema ficció / realitat. Tornem al primer 

atracament, així a diferència del que diuen les memòries, és El Lute qui trenca el vidre 

amb el totxo. I Aranda ho justifica dient que en el film sembla poc creïble que el 
                                                                                                                                                                                   
44   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 149-150) 
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personatge més astut, més intel.ligent i més llançat, sigui el qui hi hagi d’anar a la força 

i gairebé sense intervenir-hi.46 

 

Com també, juga –i amb encert-, ja que acaba conferint-li al film un vernís de ‘crònica 

social’, amb els retalls de premsa. Per Aranda calia deixar clar i de manera significativa 

la distància que hi havia entre la realitat i allò que publicava la premsa. Segons ell 

“todos los titulares son reales aunque algunos estén reconstruidos cuando había fotos. 

Lo elegí porque me parecía significativo de la distancia que había entre la realidad y lo 

que publicaba la prensa.”47 

 

Acabem amb l’escena final del film. I és que el final de El Lute. Camina o revienta, està 

molt en funció de la segona part. D’entrada acaba amb una veu en off que en un  

moment determinat diu “pero eso es otra historia,....”. I això calia dir-ho, ja que d’una 

banda, la gent havia de saber que hi havia una segona part, i de l’altra, es relatava una 

història contemporània i en la què molts coneixien  les aventures del personatge, ja que  

els fets eren coetanis, i no se’ls podia defraudar, escapçant una part de la història. 

 

 

3.4.  El Lute II. Mañana seré libre  
 

a) Context de producció i estrena 

 

Fitxa tècnica 

 

El Lute II. Mañana seré libre 

Producció: Multivídeo (España, 1987). Subvenció del Ministerio de Cultura. Argument i 

guió: Joaquim Jordà, Vicente Aranda i Eleuterio Sánchez, inspirat en l’obra 

autobiogràfica d’aquest darrer. Direcció: Vicente Aranda. Música: José Nieto. 

                                                                                                                                                                                   
45   FREIXAS, RAMON   Vicente Aranda: El cine de un heterodoxo,  p. 64-65  Dirigido por  núm. 172  
Barcelona  sept. 1989 
46    CASTRO, ANTONIO   Testimonio de una época: El Lute, camina o revienta  p. 22  Dirigido por  núm. 
151  Barcelona  octubre 1987 
47    CASTRO, ANTONIO   Testimonio de una época: El Lute, camina o revienta  p. 24  Dirigido por  núm. 
151  Barcelona  octubre 1987 
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Fotografia: José Luis Alcaine (Fujicolor). Muntatge: Teresa Font Decorador: Josep 

Rosell Vestuari: Maria Eugenia Escrivá. So directe: James Willis. Intèrprets: Imanol 

Arias, Ángel Pardo, Jorge Sanz, Pastora Vega, Blanca Apiláñez, Sílvia Rodríguez, 

Montserrat Tey, Antonio Iranzo, Margarita Calahorra, Terele Pávez, Núria Hosta, Pedro 

Díaz del Corral, Antonio Dechent, José Cerro. Distrbució: Raccord / Multivídeo i Manuel 

Salvador S.A. Durada: 122 min. Estrena a Madrid: Lope de Vega (21-04-1988), 

Cartago, Novedades i Juan de Austria, (32-04-1988). Estrena a Barcelona: Montecarlo, 

Bailén, Pelayo 1 i Waldorf 2, (20-04-1988).  Qualificació: no recomenada a menors de 

13 anys (AR) 

 

Sinopsi 

 

Després de fugar-se de la presó del Puerto de Santa María, ‘El Lute’ es retroba amb la 

seva família, i la seva vida es converteix en una ‘eterna’ fugida (amb família inclosa). 

 

‘El Lute’ ha perdut la seva inocència, és conscient que s’ha convertit en una  mena  de 

mite de cara al poble, i en l’enemic número 1 pel sistema. I això el converteix en un a 

persona més freda, més calculadora i més suspicaç. 

 

Perseguit de manera constant per la polícia, inicia tot un seguit de desplaçaments pel 

sud de l’estat, amb la seva família, i acompanyat dels seus germans El Toto, El Lolo i 

Esperanza. 

 

Context històric 

 

En aquest any es realitzen diverses fussions bancàries. És també l’any de la visita  de 

la reina d’Anglaterra Isabel II. Mor Carmen Polo, la dona de Franco. 

 

El Consell de Ministres acorda que les línies ferroviàries espanyoles de nova 

construcció adoptin l’amplada de via europea.  
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Es concedeixen les llicències a tres primeres televisions privades, dues de gratuïtes 

(Tele 5 i Antena 3) i una de pagament (Canal Plus). A Catalunya s’inicien les emissions 

del Canal 33. TVE inicia l’emissió via satèlit del Canal América. 

 

Pel maig CiU torna a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. Mor 

l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas. 

 

Els policies Amedo i Domínguez entre a presó per la trama dels ‘GAL’. 

 

En setembre d’aquest any ingressa la primera promoció de dones a l’exèrcit espanyol. 

 

Tots els partits democràtics del País Basc signen el pacte d’Ajuria Enea. Mentre, ETA 

deixa en llibertat a l’empresari segrestat Emiliano Revilla, després de 249 dies de 

captiveri. Es produeix la primera mort d’un agent de l’ ‘ertzantza’ en un atemptat d’ETA. 

  

El novembre l’Estat Espanyol signa el protocol d’adhesió a la UE. 

L’atur supera els tres milions de persones i els sindicats convoquen pel 14 desembre 

una vaga general, amb èxit rotund, contra la política econòmica i la reforma laboral del 

Govern espanyol socialista. 

 

Context cinematogràfic 

 

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) és la pel.lícula de l’any. Pedro 

Almodóvar es converteix en el direcytor de moda. La collita de premis importants, a 

escala nacional com internacional és considerable. Guardons europeus com el de la 

Mostra de Venècia, però aquell més important és el del públic amb la seva assistència 

a les sales allà a on es projecta. També en rebrà forces, la seva principal intèrprete, 

Carmen Maura (entre ells el Premi Nacional de Cinematografia, que també li serà 

atorgat, en aquesta ocasió, a Aranda). Serà, també, el film triat per a competir als 

Oscars l’any vinent. El film, desvetlla la curiositat de la seva obra anterior, i facilita que 

moltes d’elles, s’estrenin en països que abans no s’havien interessat per elles. 
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Però aquest any no tot s’acaba amb Mujeres,..... En el 1988 ens trobem films com la 

injustament apreciada, El túnel (1987) d’Antonio Drove; la fallida, El Dorado (1988) de 

Carlos Saura. Gonzalo Suárez, torna a sorprendre, una vegada més, amb Remando al 

viento (1987). Diario de invierno (1988), representa la tornada de Francisco Regueiro. 

No acaben de funcionar Malaventura (198) de Guitérrez Aragón, El aire de un crimen 

(1988) d’Antonio Isasi-Isasmendi i Jarrapellejos (1987) d’Antonio Giménez-Rico. 

Després d’uns anys d’absències Ricardo Franco torna a la direcció amb Berlín Blues 

(1988 (aconseguint el premi a la interpretació a Julia Migenes en el Festival de 

Montreal), i a nivell català s’estrena, la fins ara única, cinta de Gerard Gormezano, El 

vent de l’illa (1988). 

 

També aquest any, i creiem que hi ha certa relació, amb les línies inaugurades per 

Cunillés, el 1984 amb El Caso Almería i la que vindria després Crimen en familia, 

Roberto Bodegas, intentà amb Matar al Nani (1988), capitalitzar la via oberta 

esmentada, i l’interès que la vista pública del cas havia suscitat, encara que va rebutjar, 

frontalment, aquestes acusacions d’oportunisme.   

 

En la segona edició dels Goya, en el repartiment de premis, una de freda i una de 

calenta, guardons per la mediocre Divinas palabras (1987) de José Luis García 

Sánchez, i també per a l’excel.lent El bosque animado (1987) de José Luis Cuerda. A 

nivell de la institució Fernando Trueba és esollit president en substitució de J.M. 

González Sinde. 

 

A nivell internacional floreixen films –molts d’ells acabaran estrenant-se aquí, alguns 

ben aviat, d’altres tardaran un xic més- com Voces distantes (1988) -que va anar a la 

Quinzena de realitzadors de Cannes i va l’Espiga d’Or a Valladolid- de Terence Davis; 

el No matarás (1988) de K. Kieslowski, un dels films del Decàleg, del director polonès; 

El festín de Babette (1987) de Gabriel Axel, que va guanyar l’Òscar al millor film 

estranger; molts dels Òscars més importants d’aquesta edició són per El último 

emperador (1987) de B. Bertolucci; La leyenda del santo bebedor (1988) d’ Ermanno 

Olmi (amb diversos premis, entre ells el Lleó d’Or de Venècia); Salaam Bombay (1988) 

de la directora Mira Nair (també elogiada a la Quinzena de realitzadors de Cannes); La 

última tentación de Cristo (1988) de Martin Scorsese –amb unes falses protestes per 
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escàndol-; Polanski torna a les seves obsessions amb Frenético (1988); Sorgo rojo 

(1987) (Òs de plata a la Berlinale) de Zhang Yimou, que serà la primera de les moltes 

pel.lícules del director i d’altres del país asiàtic que s’estrenaran a casa nostra. Paisaje 

en la niebla (1988) de Theo Angelopoulos (amb Lleó de Plata a Venècia). Pelle, el 

conquistador (1987) (que va endur-se’n la Palma d’Or a Cannes) de Bill August; 

Drowning by numbers (1988) de P. Grennaway; Un asunto de mujeres (1988) de 

Claude Chabrol. És també l’any del darrer i elegíac film de John Huston Dublineses 

(1987). I Barry Levinson signa uns dels èxits del cinema de Hollywood de l’any Rain 

Man (1988). 

 

A començaments d’any, pel mes de març, surt l’ordre ministerial que modifica aquella 

anul.lada pel Suprem i que intridueix diversos retocs al ‘decret Miró’. El cinema a nivell 

de política i indústria no varia ostensiblement de l’any anterior. Sembla que el films 

neixin amb el vist-i-plau de l’estat, o no neixin. Els productors, sota la llei Miró, semblen 

més uns gestors de diner públic. S’hi ha diners es fan pel.lícules, i si no n’hi ha no se’n 

fan. Així, continua la controvèrsia sobre la política d’ajuda al cinema espanyol, a on hi 

ha un sector de la indústria descontent i irritat per la persistent negativa d’anticipacions 

de producció al seus projectes. Unes queixes que contrasten amb el que la majoria dels 

països membres de la UE atorguen en les subvencions prèvies que poden arribar al 

25% o 30% del pressupost estimat, i que a l’Estat Espanyol poden arribar al 50% del 

cost del projecte. Amb l’arribada d’un nou ministre de Cultura, que serà Jorge Semprún, 

i l’anunci d’una nova llei de cinema, s’aguditzaren les tensions. L’any acaba amb la 

dimissió de Fernando Méndez-Leite, substituint-lo al front de l’iCAA, Miguel Marías, que 

venia de la direcció de la Filmoteca Española. 

 

Recordem-ho, l’any 1988, és ‘l’any europeu del cinema i la televisió’, però van 

augmentant les llars que tenen TV i vídeo i les emissores privades. Es calcula que en el 

futur Europa necessitarà moltes hores de continguts i nous films per a tots aquests 

nous canals. Sembla que de manera òbvia, l’únic que podia atendre aquesta demanda 

seria la indústria dels EUA. 
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b) Anàlisi del film 

 

Aquesta segona part continua essent, no únicament, les aventures d’un delinqüent 

comú, sinó la crònica del període tardo-franquista. I segueix investigant en les arrels del 

mite popular. És el procés de desarrelament i acomodació a la societat ‘paia’ d’un 

‘merchero’ que està permenenment fugint. De fet, el film comença amb la fuga d’’El 

Lute’ del penal d’El Puerto de Santa María i finalitza amb la seva captura definitiva. 

 

I és que el díptic d’’El Lute’, es pot dir que són dues històries de fugides que acaben 

amb detenció. La primera fugida ocupava l’última part de la pel.lícula. A El Lute. 

Mañana seré libre la fugida es situa al principi. La diferència, que és molt gran, està en 

el temps de fugida: en la primera pel.lícula transcorren 12 dies, i en la segona són 2 

anys i mig continuats escapolint-se. En la primera anava sol i en la segona va amb tota 

la família. Així, la constant del film és la seva eterna fugida, en companyia familiar, i 

mentre va realizant accions, cadascuna més inversemblant, i que traspuen un soterrat 

sentit de l’humor. Un temut delinqüent perseguit per totes les forces de seguretat de 

l’estat, que s’escapoleix, però que les passarà ‘canutes’ per tal d’imposar la seva 

autoritat a la seva pròpia família. Una família de la què no pot desentendre’s i que a 

més ‘viuran-fugiran’ junts al llarg de tot el film. I potser, més que de fugides hauríem de 

parlar d’èxodes familiars. Hi ha un intent, per part del protagonista de normalitzar la 

seva existència, però tots acaben fallant. El Lute intentará convertir-se en una persona 

normal, i així intenta alfabetitzar-se, implicant-hi a la seva família.48 Fins i tot, en el 

moment de voler casar-se i instituir una família, augmenta una mica més la seva 

marginalitat, ja que acaba emparentant-se amb la raça gitana. Abans el seu germà ja 

s’havia casat amb una noia d’aquesta comunitat. 

 

Aquesta vegada, és una segona part que no és fruit dels èxits de la guixeta, i no es 

tracta de perllongar seqüeles i més seqüeles. L’obra ja estava concebuda així, a 

manera de díptic. Una segona part que agafa coherència tota la reflexió iniciada per 

Aranda en la primera, i ara, potser, fins i tot, més personal, més interessant i més rica 

en sugerències que la primera. 
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Són dues pel.lícules que, malgrat que formin un tronc comú, tenen la virtut de ser 

suficientment autònomes i independents. Autosuficients. I que poden ser compreses i 

mantenir l’interès per separat, però que la seva visió conjunta et fa adonar d’un sentit 

globalitzador i fa que s’enriqueixin de manera mútua. 

 

En aquesta segona part Eleuterio i tota la seva família, realitzen un aprenentatge, el de 

comportar-se, per així arribar a ser així com els ‘paios’ i bons burgesos dels anys 

setanta. De tota manera, en aquest assentament, com ja s'ha dit, hauran de solventar 

les necessitats, les urgències sexuals dels membres de la família. A tot això cal afegir-

hi la fugida contínua en ser descoberts, i la recerca d’aquest indret ‘tranquil’ i no hòstil, 

lluny de, ‘maderos’ i ‘picoletos’. I potser, més que de fugides caldria parlar d’èxodes 

familiars. 

 

No és estrany, doncs, que Aranda afirmi que entre la primera i la segona part hi ha 

unes diferències substancials. “Hay muchas diferencias. En principio, que hay una 

evolución del personaje muy notable. Cinco años de cárcel lo convierten en otro. El 

Lute de la primera parte era un personaje rodeado de un cierto nimbo de inocencia; el 

de la segunda, ha perdido esa inocencia  a través de una intelectualización. El Lute ya 

sabe leer y escribir, conoce la vida, es astuto, ha tenido dificultades y, ahora, sabe 

vencerlas; antes era un ser indefenso, ahora lleva pistola y sabe defenderse. Además, 

El Lute va a huir acompañado de toda su familia y este factor da un carácter muy 

especial a la película.”49 

 

“Han pasado cinco años –Aranda es refereix des de l’empresonament a l’escapatòria 

de la presó- desde el final de la primera película. El Lute ha sufrido bastantes cambios, 

físicos y mentales: ya no es aquel jovenzuelo un tanto ingenuo e individualista que se 

metía en líos fácilmente; ha madurado mucho. A la fuerza.”50 

 

Aquesta segona part té un to més de comèdia, o més ben dit, més proper al concepte 

de “picaresca”. De fet, en moltes ocasions, la tragèdia i la comicitat s’agermanen, i aquí 
                                                                                                                                                                                   
48   Podeu veure l’escena al final del capítol 4 (pàgs. 151-152) 
49 PONGA, PAULA  Vicente Aranda: “Después de veinte años creo que me mercía el éxito”  p.60-61  
Fotogramas  núm. 1741   Barcelona  maig 1988 
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això també passa. Veiem-ho amb un exemples: l’escena en què un cotxe en el què a 

dins hi ha El Lute és acribillat, i aquest encara pot disparar un tret que fa que tots els 

policies surtin fugint.51 Un altre, el fet de fer passar-se per un boig místic, davant d’uns 

camperols, per així ocultar la seva condició de fugitiu ferit.52 O que de tot d’una visquin 

en una fantàstica casa al costat de l’Alhambra de Granada, i de cop es vegin visquent 

en unes clavegueres53. O la fotografia de tota la família, que acaba essent tirada per,.... 

una parella de la Guàrdia Civil.54 Tragèdia i comèdia, dues coses que es 

complementen, que s’enriqueixen mútuament. Igual com ho fan les dues parts de la 

pel.lícula.    

 

Ja hem dit que en aquesta segona part queda evident que s’evita mitificar el 

personatge, tal com va passar, una mica, en la primera part. I és que en aquella 

s’assistia a la gestació d’un mite popular sota la tèrbola, manipulació política d’un règim 

que li calia desviar l’atenció dels seus ciutadans. La segona part ens parla de la 

rehabilitació d’un ‘merchero’ condemnat a la marginació, al no poder-se guanyar la vida 

tal com ho feia. És un camí sense retorn en direcció contrària a les seves arrels. I que 

fins i tot, tracta d’esborrar les empremtes del seu passat ètnic. El Lute és passa 

aquesta segona part del film disfressant-se, aprenent a llegir, esforçant-se a dissimular 

el seu accent,.... buscant un lloc en la societat ‘paia’. O fins i tot, distanciant-se d’una  

comunitat gitana, que no és la seva. El Lute. Camina o revienta –es una mirada 

penetrant vers a aquest afany per ocultar els seus propis senyals d’identitat, en pro 

d’una integració que ve dictada per la necessitat de la fugida. I això es fa amb un 

distanciament i amb un particular prisma humorístic –és el mètode que Aranda utilitza 

per dir que no acaba de creure’s aquesta rehabilitació-. I és que tal com deia ‘El Lute’, 

el seu cas era el d’un pobre ‘merchero’ que només aspirava a tenir un pis i una nevera 

com tenia tothom. 

 

Aquesta rehabilitació, fa d’El Lute un personatge maliciós, conscient de la seva ja 

dimensió mítica, desprovist d’inocència, conscient del seu ‘rol’ com a cap de família, 

                                                                                                                                                                                   
50  DE CADENT, AMANDA  El Lute 2 (Mañana seré libre). El quinqui responsable  p. 70  Fotogramas  
núm. 1740  Barcelona  abril 1988 
51   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 153-154) 
52   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 155) 
53   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 156) 
54   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 157)  
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intel.lectualitzat, i amb el desig d’insertar-se en una societat que no és la seva. Això li 

comporta tot un seguit de contradiccions, que són vistes des de la complicitat i la 

crítica. Per això en aquesta part la presència de la família és important. Té una entitat. 

Creix. I evoluciona. I és creïble. I amb unes imatges visualment treballades, que no vol 

dir elogiablement austeres i senzilles. Plenes de matissos que les enriqueixen tot 

ajudant al desenvolupament narratiu. 

 

En la història d’El Lute hi convergeixen dues coses: la ‘bona estrella’ (ja que en la fuga 

del tren podia haver-se ferit, i en moltes altres circumstàncies també) i la imaginació 

popular (aparició d’un personatge inventat pel poble i necessari pel poble) 

 

Hi ha la convicció, tant com ha confesssat Aranda, com d’Eleuterio Sánchez, que això 

fou fomentat oficialment.55  Era per distreure al poble, però això va acabar funcionant 

en el sentit contrari. El Lute va ser escollit com un símbol de coses que el poble no 

tenia i que haguera volgut tenir: la valentia, el coratge, la capacitat d’enganyar o 

enfrontar-se a la Guàrdia Civil. 

 

Sembla que El Lute s’assebenta de la seva condició de mite pels periòdics. La seva 

assumpció de què és un mite és gradual: en una escena en un bar hi ha un individu 

que manifesta la seva admiració pel personatge, i a la vegada que lloa el personatge 

públic, menysprea el privat.56  Aquí hi ha una presa de consciència de que és un mite. I 

ens recorda a personatges de films clàssics com el periodista de Viva Zapata d’Elia 

Kazan. O a Ford quan a El hombre que mató a Liberty Valance es diu allò de “... quan 

la llegenda es fa realitat, publica la llegenda,...”. I només ens cal tornar a recordar 

l’escena esmentada del bar, la del cotxe acribillat, o la seva persecució per milers i 

milers de guàrdies civils, i com s’escapoleix dels setges,....57 

 

D’aquí a convertir-se en el fugitiu més famós de l’Estat Espanyol hi ha una passa. I com 

ho explicita això el director? De dues maneres: una més explícita i l’altra més íntima. 

L’una és el desplegament de la Guàrdia Civil perseguint-los i acorralant-los en un poble 

                                                        
55    HEREDERO, CARLOS F.  La saga/fuga del Lute. Mañana seré libre  p. 34  Dirigido por  núm. 158  
Barcelona  maig 1988 
56   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 158) 
57   Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 159-161) 
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(amb ‘jeeps’, tanquetes, cavalleria,.....), amb tot el que això significa a nivell de 

producció per unes quantes escenes. I l’altra és a les acaballes de la pel.lícula, una 

vegada capturat aquest delinqüent tan perillós, en un trasllat hi ha una aturada, en què 

el pres demana orinar, i els policies que el custodien, no li volen treure les manilles. I 

aleshores un policia comenta: “¿Te la saco yo? Así podré contar que se la toqué al 

Lute”. 

 

Segons Aranda “El Lute se ha convertido en un mito y es consciente de ello. Además, 

es responsable de toda una familia que vive con él, a su lado, de aquí para allá. Sus 

actos, en consecuencia, están más pensados. Actúa con premeditación y astucia. Ha 

perdido la inocencia del principio”.58 

 

La seva rehabilitació era una cosa cantada. Des de la infància els ‘mercheros’ 

d’aleshores aspiraven a una vida ‘normal’: tenir una llar, una nevera, un televisor, un 

cotxe, unes pantufles,.... En el cas d’El Lute, és la història d’una rehabilitació 

interrompuda per una dictadura. De fet, la intenció de viure com els ‘paios' és una 

obsessió.  

 

Guarner, a les pàgines de ‘Fotogramas’ ho descrivia així: “Aranda no muestra a su 

personaje atracando bancos, sino adentrándose bravamente en las páginas de ‘El 

Quijote’ y obligando a aprender a leer a sus analfabetos hermanos –con gran disgusto 

de los interesados-. Dicho de otra manera, Mañana seré libre no es una película de 

‘gángsters’ hispánicos, sino la crónica –llena de ironía- de la rehabilitación de Eleuterio. 

(....) El Lute no se rehabilita en la cárcel sino en la vida civil normal: pretend vivir de 

forma ranquila y respetable, quiere una nevera, un coche, una mujer que sustituya a la 

que abandonó. Sólo que como la sociedad –y el orden establecido- no se lo 

consienten, ya no puede ser inocente, ha de fingir, disfrazarse de joven ejecutivo con 

maletín, teñirse el pelo y dejarse barbitas casi existencialistas.”59 

 

                                                        
58   DE CADENT, AMANDA  El Lute 2 (Mañana seré libre). El quinqui responsable  p. 70  Fotogramas  
núm. 1740  Barcelona  abril 1988 
59  GUARNER, JOSÉ LUIS   El Lute II (mañana seré libre)  p. 16  Fotogramas  núm. 1.742   Barcelona  
juny 1988 
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Quan es parla d’Aranda i del seu món es parla de sexe. Aquí en alguns moments hi ha 

un fort impuls sexual. Algunes de les sortides dels amagatalls responen a aquests 

impulsos. També cal entendre que un fugitiu és difícil que trobi una dona i conviure-hi. 

Per això El Lute es casa amb una gitana ja que sembla més fàcil conviure sense riscos 

amb una gitana que amb una ‘paya’. Per a Aranda, la minuciositat en què descriu la 

boda gitana li serveix, una vegada més, a partir de tots els ritus, per deixar clar que els 

‘mercheros’ no són gitanos. 

 

En el cas del sexe, caldria esmentar les urgències sexuals dels tres germans Sánchez, 

resolts cada un a la seva manera: Lolo, viatjant, de manera temerària, amb tota la 

policia del país anant-li darrera, per anar a fer l’amor amb la seva dona; Toto portant 

putes al domicili familiar, i finalment, casant-se amb una gitana, “que no podía sacarse 

el pañuelo”. Finalment, El Lute, també es casarà amb una adolescent d’aquesta ètnia. 

Ambdues no acaben d’integrar-se en el clan i molt senzill, perquè en són alienes, i 

perquè el seu paper a la família és únicament funcional: serveixen per desfogar els 

homes. La dona de la casa, i mestressa és la germana: Esperanza. Val a dir, aspectes 

com aquests resten diluïts en haver d’explicar les anades i tornades –escapades- d’El 

Lute. 

 

Parlant de sexe, en aquesta segona part, hi ha –suposem que sota una òptica 

arandiana- o es manifesta de manera no explícita, una relació d’El Lute amb la seva 

germana Esperanza –és perquè els actors són parella?-. Però fins i tot, podem comptar 

fins a cinc escenes en les que s’aprecia que en la seva relació pot haver-hi o va poder 

haver-hi alguna cosa més que una relació fraternal. Són impressions, però que no 

acaben de concretar-se. 

 

El Lute d’Aranda és una aposta concisa, dura i excel.lent. I és que l’estil del director 

barceloní du a l’espatlla una obra rigorosa i obsesivament coherent, esculpida per una 

realització de vocació detallista, marcada per una narrativa neta, però amb imatges 

poderoses i nítides, per la discreció dels seus moviments de càmera, sempre preciosos 

i exactes, i amb una elegància, cada vegada més, en la seva posada en escena. Hi ha 

també, per part del director, una preocupació per l’acabament formal, per Aranda, cal 

ser competent en la factura d’un film. 
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I és que Aranda realitza aquí un altre esplèndid treball de direcció en intensitat, ritme i 

treball d’actors, i sota l’aparent fredor, el film respira una estranya passió. La pel.lícula 

posseix un excel.lent pols cinematogràfic, a més d’una bona direcció i fotografia, un 

muntatge encertat, unes esplèndides interpretacions i un volcà de passions sota 

l’aparent fredor d’exposició i sobretot una finíssima ironia i humor, i grans dosis d’acció. 

 

El film està rodat a base de molts plans-seqüències (encara que semblin plans tancats 

o enquadraments molt curts) Les situacions es resolen mitjançant el moviment dels 

actors –del fons cap endavant, d’esquerra a dreta,....- i la càmera els segueix, sempre 

donant una situació dels 4, 6 o 8 personatges. La càmera està més lluny d’allò que és 

habitual en Aranda. El que passa és que l’allunyament es nota més si es treballa amb 

un personatge que si es treballa amb set. 

 

El fet de què El Lute anés acompanyat de la seva família es reflecteix en la manera de 

treballar. “He tenido contínuamente en el plató cuatro, cinco y hasta ocho actores al 

mismo tiempo, y esto me ha obligado a adoptar una planificación distinta de la que sigo 

habitualmente. A ello hay que añadir, que en muchos momentos, la película adquiere 

un tono de comedia.”60 

 

Una manera de treballar la d’Aranda que passa per col.laborar amb un equip habitual. I 

mercès a El Lute s’incorporarà a l’equip el músic José Nieto. I és que el treball de 

decoració artística de Rosell, la música de Nieto, la fotografia amb Amorós o Alcaine, o 

el muntatge de Font, esdevenen i atorguen als seus films una marca de fàbrica 

peculiar: així, els films d’Aranda, a més de les seves pulsacions temàtiques, es 

reconeixen per les  empremtes que hi deixien els seus tècnics i artistes preferits –i 

habituals-. L’estil d’Aranda deu molt a aquesta homogeneització d’equip. Enrique 

Colmena que descriu l’equip com ‘la cuadra de Aranda’, diu: “La cuadra de Aranda, un 

conjunto de actores, actrices, técnicos y artistas del cine que conforman una mezcla de 

inusual homogeneidad. El mortero que los une es catalán, nació en 1926 y tiene una 

rara habilidad para hacer un cine diferente. Estos mimbres a los que ha demostrado 

                                                        
60   PONGA, PAULA  Vicente Aranda: “Después de veinte años creo que me mercía el éxito”  p. 61  
Fotogramas  núm. 1741   Barcelona  maig 1988 



 101

una inhabitual fidelidad, y viceversa, forman parte ya de uno de los fenómenos más 

extraños del cinematógrafo en España: que un grupo de personas hayan compuesto, 

sin proponérselo, una especie de equipo estable que trabaja como una orquesta, 

sabiendo cada uno lo que tiene que hacer y limitándose el director, que los conoce a 

todos, a marcar el ‘tempo’ y el estilo.”61 

 

En aquest cas, el coguionista dels dos films sobre El Lute és Joaquín Jordà, habitual 

d’alguns dels seus films, i també amic de joventut. Amb ell Aranda prefereix compartir 

treballs més eclèctics, no tan centrats en una temàtica específica. I així, signen junts 

Cambio de sexo (1976) i Los jinetes del alba (1990), i també les dues parts d’El Lute 

esmentades. 

 

Aquest segon film sobre ‘El Lute’ comportà un nombre idèntic de setmanes de rodatge 

igual que la primera –fruit d’un bon treball de producció-. Com que el díptic d’’El Lute’ ja 

estava concebut des dels seus inicis, el projecte més o menys ja estava pensat, i això 

facilitava molt les tasques. Per la preparació del rodatge s’invertiren 5 setmanes i altres 

10 pel rodatge. En mirar el muntatge es va decidir, afegir una setmana més de rodatge i 

Imanol Arias ho va acceptar. Els exteriors entre d’altres llocs es van rodar a Granada, 

Sevilla, Dos Hermanas, Madrid,.... aquesta darrera a on hi havia la major part del 

rodatge. En el 1989 Aranda confessava en una entrevista a ‘Dirigido por,...’ que allò 

màxim que havia rodat va ser amb el Lute II, ja que va rodar 35.000 metres de 

negatiu.62 El Lute. Mañana seré libre té una durada de 120 minuts. Consta de 654 

plans, dels quals 287 són interiors i 356 són exteriors. Uns 11 plans responen a inserts 

que representen retalls de pemsa. La recaptació d’aquesta segona part no fou tan bona 

com en la primera ocasió. El film acaba recaptant 681.132,50 € i l’acaben veient 

382.766 espectadors. Es tiren 53 còpies i està en cartellera entre 2/3 mesos. Els costos 

de campanyes de promoció venen  a ser d’uns 136.430 €. I els costos de producció 

s’enfilaren  a 1.394.348 €. 

 

                                                        
61    COLMENA, ENRIQUE  Vicente Aranda  p. 92    Madrid  Ed. Cátedra  Col.lecció Signo e 
imagen/Cineastas núm. 27 
62    FREIXAS, RAMÓN   Vicente Aranda: El cine de un heterodoxo,  p. 62  Dirigido por  núm. 172  
Barcelona  sept. 1989 
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Com ja hem dit la seva explotació exterior i vendes va fer-se conjuntament amb el 

primer film. Podem titllar d’ocasionals i aïllades les vendes en solitari d’aquesta segona 

part. 

 

Per acabar, esmentem, que El Lute. Mañana seré libre és escollida per a representar 

l’Estat Espanyol a Cannes de 1988. Hi va a competició. També hi participa El Dorado 

(1988) de Carlos Saura. El film produït per Cunillés també recollirà força nominacions 

pels Goya. 

 
 
 
3.5. Solo o en compañía de otros  
 

a) Context de producció i estrena 

 

Fitxa tècnica 

 

Solo o en compañía de otros 

Producció: Isabel Mulá para Multivídeo i M.G.C. Producciones Cinematográficas y 

Audiovisuales (España, 1990). Direcció i guió: Santiago San Miguel. Música: Ricard 

Miralles. Fotografia: José Luis Alcaine (Eastmancolor). Muntatge: José Salcedo. 

Intèrprets: Juan Ribó, Agustín González, Ana Alvarez, Juan Jesús Valverde, Francisco 

Bas, La Polaca, Raúl Fraire, Montserrat Salvador, Miguel Palenzuela, José María 

Caffarel, José Cerro, Concha Leza. Distrbució: Multivídeo i Emerald Films Española 

S.A.. Durada: 99 min. Estrena a Madrid: Lope de Vega, Benlliure, Novedades, Cartago, 

Florida i Aluche, (11-01-1991). Estrena a Barcelona: Astoria i Waldorf 1 (11-01-1991) 

Qualificació: majors de 16 anys (AR) 

 

Sinopsi 

 

Madrid, 1990. Apareixen assassinats en un luxós xalet residencial, un matrimoni 

pertanyent  a la noblesa del país.  
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Martín Díaz (Agustín González), un inspector de policia una mica atípic, li encareguen 

investigar el cas. Al llarg de la investigació es veu atrapat, per un món alié, però que a 

la vegada li resulta hostil i fascinant que fa que s’endinsi en un entramat, que cada 

vegada, és més complex. Són molts els personatges implicats, i la veritat i aquests 

resulten ser escorredissos i plens d’ambigüitat. La investigació cada vegada es torma 

més densa i menys transitable. Així, Raúl (Juan Ribó), és un jove  conflictiu, enamorat 

de Virginia (Ana Alvarez), filla dels difunts, una dona-nena, dura i fràgil a la vegada; 

Guillermo (Francisco Bas), germà de l’anterior, atret també, per la personalitat 

abassagadora de Raúl; Sánchez l’administrador de la família; Ramón el majordom,.... 

Altres molts personatges giren al voltant dels protagonistes d’aquesta complicada 

trama, en un joc de coses ocultes i revelacions que allunyen cada vegada més el 

descobriment de la veritat. 

 

Context històric 

 

A nivell internacional, en el mes d’agost de 1990 esclata la Guerra del Golf Pèrsic. El 

mes de gener de 1991 la Coalició Internacional decideix intervenir atacant objectius 

iraquians. La guerra es donarà per finalitzada el 3 d’abril d’aquest any. 

 

L’any 1990 entrarà l’obligatorietat del NIF i s’aprova la nova llei per la reforma del 

sistema educatiu que es coneixerà com a LOGSE. 

 

ETA allibera l’empresari Adolfo Villoslada que havia estat segrestat, i es du una de les 

més grans operacions contra el narcotràfic gallec, coneguda com el ‘cas Naseiro’. 

També bullia en aquell moment el ‘cas Guerra’, que va protagonitzar el germà del 

destacat dirigent del PSOE, Alfonso Guerra, i que passava per una indeguda utilització 

d’espais oficials per acordar negocis privats. 

 

A l’estiu, es produeix la massacre de Puerto Hurraco, fruit de l’enfrontament entre dues 

famílies d’aquest poble. 

 

A l’octubre el PSOE guanya per tercera vegada les eleccions generals. 
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Context cinematogràfic 

 

Pel gener de 1990 s’anuncia d’un Pla Nacional per a la promoció de la Indústria 

Audiovisual. Enrique Balmaseda substitueix a Miguel Marías com Director General de 

l’ICAA. 

 

Es conformen uns acords entre el Ministeri de Cultura i el CUICA sobre el 

desenvolupament del “decret Semprún”. I pel juliol  s’acordarà un conveni entre RTVE i 

el CUICA. Cap a finals d’any es signa un acord entre l’ICAA i el Banco de Crédito 

Industrial per al finançament de projectes cinematogràfics. 

 

L’Acadèmia espanyola de les Arts i Ciències Cinemtogràfques tria com a president a 

Antonio Giménez-Rico. 

 

Tres televisions privades (Antena 3, Telecinco i Canal Plus)  comencen a emetre a tot 

l’Estat Espanyol aquest 1990. Si sumem les autonòmiques i estatals, l’oferta domèstica 

audiovisual ha crescut en alguns llocs el 50% i en d’altres per sobre aquest 

porcentatge. La quantitat de pel.lícules que es veuen per la tele augmenta 

exponencialment. Comença una dura competència no únicament entre televisions, sinó 

també amb els videoclubs i amb el cinema. L’oferta abundosa de films a casa i a totes 

hores va ser una de les estratègies per ‘enganxar’ audiència. 

 

Van despareixent les grans sales i els complexosa de minicines són un èxit a totes les 

ciutats. De tota manera no cal oblidar que des les 3.109 sales obertes en el 1985 s’ha 

passat a 1.802 en aquest any. El Ministeri segueix concedint diners per la renovació i 

remodelació de les sales antigues. 

 

D’altra banda, les ajudes concedides a projectes és de 1.900 milions de ptes, 334 més 

que en el 1989, i han anat a parar a 36 films. 

 

El Tribunal de Defensa de la Competencia falla en contra de ADICAN, l’associació 

espanyola que agrupa a les distrbuidores de les ‘majors’. La demanda la va posar la 



 105

Federació d’Empresaris de Cinema per pràctiques de competència deslleial o restrictiva 

a l’imposar el sistema de compra “per paquets” (lots) de les pel.lícules. 

 

S’entra a la dècada dels 90’ amb un mercat ocupat pels films estrangers d’origen 

anglosaxó (un 70% de totes les estrenes).  

 

És l’any en què Almodóvar pleieteja amb la poderosa MPAA degut a la “X” que si 

atorgà a ¡Atame! (1989) als EUA. El perd, però aconsegueix la creació d’una nova 

classificació, la NC-17 (no recomenada a menors de 17 anys) i la classificació “X” 

únicament s’aplicarà a films pornogràfics. És també el debut cinematogràfic d’Isabel 

Pantoja amb Yo soy esa (1990). Una de les grans pel.lícules de l’any és ¡Ay, Carmela! 

(1990) de Carlos Saura, i que fa que els seus protagonistes guanyin premis: Carmen 

Maura guanya el seu segon Fèlix europeu, i Andrés Pajares és considerat millor actor 

al Festival de Montreal. 

 

Estambé l’any de films com El sueño del mono loco (1990) de Fernando Trueba o Las 

cartas de Alou de Montxo Armendáriz (triomfadora a San Sabastián). A distància 

d’aquestes, per qualitat o per mal estrenades, trobem La blanca paloma (1989) de Juan 

Miñón, Días de humo (1989)  de Anton Ezeiza, El mejor de los tiempos (1989) de 

Felipe Vega, i dos debuts, Ovejas negras (1989) de José María Carreño i l’estimable 

comèdia e la catalana Rosa Vergés, Boom, Boom (1990).  Encara que a la pantalla era 

molt fluixa, a la taquilla va funcionar molt bé Yo soy esa de Luis Sanz, amb Isabel 

Pantoja davant la càmera. Un dels que va punxar va ser Bigas Luna  i Las edades de 

Lulú (1990). 

  

La gran triomfadora dels Goya és El sueño del mono loco, i la gran derrotada 

Esquilache (1988) de Josefina Molina.  

 

Els triomfadors dels Òscars són Paseando a Miss Daisy (1989), Cinema Paradiso 

(1989), Nacido el 4 de julio (1989), Mi pie izquierdo (1989), El club de los poetas 

muertos (1989),...  Però, també és l’any de Semilla de crisantemo (1990) -premiada a 

Valladolid- de Yimou, Un ángel en mi mesa (1990) de Jane Campion, i Quieto, muere, 

resucita (1989) de Vitali  Kanevski. Ens arriben també Muerte entre las flores (1990) 
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dels germans Cohen, La caja de música (1989) de Costa-Gavras, Los sueños de Akira 

Kurosawa (1990), El padrino III (1990) de Francis F. Coppola. A Sitges, triomfa, Henry, 

retrato de un asesino (1986), ho fa a tres nivells: pel jurat, per la crítica i pel públic. 

Kenneth Branagh amb Henry V (1989) s’emporta un Fèlix europeu. A Cannes triomfen 

Corazón salvaje (1990) de David Lynch, Agenda oculta (1990) de Ken Loach. I a 

Venècia Rosencrantz y Guildenstern han muerto (1990) de Tom Stoppard, Uno de los 

nuestros (1990) de Martin Scorsese. 

 

D’altres pel.lícules que també s’estrenen aquest anys són La voz de la Luna (1990) de 

Fellini –l’obra que clourà la seva filmografia- i Bailando con lobos (1990) de Kevin 

Costner. 

 

b) Anàlisi del film 

 

El propi productor d’aquest llargmetratge, Josep Mª Cunillés, va declarar durant el 

rodatge, com s’havia generat el film, “A partir de uns hechos reales, que todo el mundo 

conoce, se ha elaborado una historia cinemtográfica. Lo que no se ha querido es 

investigar ni retratar unas personas reales a las que desconocemos. Simplemente 

partiendo del asesinato de unos marqueses, el guionista y el director, ha construido 

unos personajes en la forma en que le ha convenido, guardando un cierto paralelismo 

en el aspecto judicial del caso real.”63 

 

Els fets a què es refereix Cunillés és l’assassinat dels marquesos d’Urquijo, a l’agost de 

1980, al seu xalet de Somosaguas. Per aquests fets va ser acusat i condemnat el seu 

gendre, Rafael Escobedo, separat de la filla d’aquests, Myriam de la Sierra. L’acusat va 

acabar suicidant-se a la presó al juliol de 1988. 

 

El film –que agafa el títol a partir d’una cèlebre frase del sumari-, dirigirit per Santiago 

San Miguel, es desenvolupa en el 1990. La intriga és molt semblant, i l’encarregat 

d’investigar el crim, és l’inspector de policia Martín (Agustín González), un home atípic i 

d’irregular trajectòria professional. Martín ha d’entrar en un món que no és el seu, el 

                                                        
63   MENA, JOSÉ LUIS   Solo o en compañía de otros,....  (press-book del film)  p. 4   Cacitel . Arkadin 
Ediciones – Suevia Films,  2007 
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món en el què vivien els aristòcrates morts, i que ja d’entrada, li resulta advers, però, 

també, en certa forma, el comença a captivar. La investigació acaba obssessionant al 

policia que no aconsegueix aclarir uns fets, que es presenten molt ambigus, i a la 

vegada, molt escapadissos, com tanmateix, els personatges que hi giren al seu voltant. 

 

El responsable d’articular el film és San Miguel i ell mateix en una entrevista afirma: "Yo 

mismo he escrito el guión y he utilizado elementos del sumario de los Urquijo, pero muy 

pocos, porque lo que la película aporta al crimen de los Urquijo es cero" Tot seguit 

afegeix: "Tampoco he hablado con las familias Escobedo o con los hijos de los 

marqueses. Hago la película porque siempre he sido un lector furioso de las páginas 

amarillas y de los acontecimientos que ocurren, a pesar de que parezca imposible que 

ocurran. Pero me interesa hacer un cine cercano a la realidad y que interese al público 

en este caso, me interesa el entramado de intereses y presiones en un conflicto entre 

individuo y sociedad".64 

 

En la mateixa entrevista es pregunta a Cunillés sobre la possibilitat de querelles per 

part de la familia Urquijo i Escobedo, al que respon: "No somos nuevos en este tema. 

Jurídicamente estamos preparados, pero no tenemos querellas porque no hacemos 

docudrama sino ficción".65 

 

De tota manera algunes de les frases publicitàries que s’utilitzen per promoció no 

obvien el recordatori del famós assassinat. Veiem-ne algunes: ‘Inspirada en uno de los 

asesinatos más célebres de la última década’; ‘Intrigas, pasiones e intereses culminan 

en un doble asesinato’; ‘La tenaz lucha de un policía por esclarecer uno de los más 

enigmáticos crímenes de la sociedad española’. 

 

Santiago San Miguel aconsegueix un menor títol de caràcter policíac, basat en un 

assassinat, que durant molt de temps fou objecte de múltiples comentaris en els mitjans 

de comunicació del país, que van aconseguir declaracions de tots els personatges 

implicats (majordom, administrador,....) i que ocasionaren el tractament que es va donar 

                                                        
64   MUÑOZ, DIEGO   El crimen de los Urquijo llega al cine   p.54    El País    Madrid  16 de juny  de 1990   
65   MUÑOZ, DIEGO   El crimen de los Urquijo llega al cine   p.54    El País    Madrid  16 de juny  de 1990 
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a aquell succés, que va culminar en l’ambigua sentència vers Rafael Escobedo, i que 

acaba donant títol al film. 

 

Creiem que algunes de les interpretacions són bastant forçades: pensem en les del fill i 

de la mare. Uns exemples el fill en les discussions està molt impostat; la mare en 

moltes ocasions utilitza un to, pensem, massa forçat,... amb expressions tipus “ay,.. la 

cabeza me arde”. 

 

Després d’aquest film San Miguel, dirigeix altres films com El señor de los llanos 

(1987), que va protagonitzar Maribel Verdú, o Tatiana, la muñeca rusa (1995), amb 

Ornella Mutti i Stefania Sandrelli en els papers més destacats. L’any 2007, dirigeix el 

film Azaña, que mostra des de l’òptica d’aquest polític, el cop d’estat del 18 de juliol de 

1936, i en especial atenció a l’assalt al Cuartel de la Montaña, per part de les milícies 

republicanes. L’actor Jordi Dauder donava vida a Azaña i Fermí Reixach a Lluís 

Companys.  

 

Esmentem una apreciació. Les dues pel.lícules, d’aquesta etapa, més fluixes 

artísticament, i menys rendibles econòmicament (per no dir que ocasionen grans 

pèrdues com aquesta darrera) surgeixen a partir de projectes de Santiago San Miguel, 

en els que  Cunillés s’encarrega de produir-los. Molt diferent a la resta dels altres tres 

films que sorgeixen per iniciativa d’en Cunillés o del seu entorn. I que fins i tot ell es 

responsabilitza de la recerca de qui dirigirà el projecte. 

 

El film consta de 603 plans, dels que 472 són interiors, i la resta, 131 són exteriors. 

Sólo o en compañía de otros va acabar fent una recaptació de 112.562,22 € i amb una 

asssistència de 54.540 espectadors. Cunillés sempre ha pensat que la intervenció de 

les forces de la Coalició Internacional començant els seus atacs sobre objectius 

iraquians en la 2ª Guerra del Golf, al cap de pocs dies de la seva estrena, fou un factor 

determinant pel fracàs del film. Els costos de producció del film pujaren a 1.202.024 €, 

reben una subvenció de 601.012 € del Ministeri de Cultura. Per aixecar el film 

s’invertiren 6 mesos en preparar el projecte, 4 setmanes per la preparació del rodatge, i 

aquest constà de 7 setmanes. Es llançaren 51 còpies i el film aguantà en caretellera 2 
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setmanes (o sigui succeix allò pitjor que pot ocórrer: el fim passa despercebut). Les 

despeses en publicitat arribaren a 48.932 € i les de promoció a 10.644 €.  

 

L’explotació exterior, en aquell moment, compta amb una única venda internacional: 

Txecoslovàquia.66 

 

Vist tot això, s’entèn que Cunillés, que ja hi estava donant moltes voltes, tanqui la seva 

etapa a l’Estat Espanyol, i provi sort, durant alguns anys, més enllà de l’Atlàntic, 

establint-se a Los Ángeles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
66   Segons recorda Cunillés en les entrevistes que han generat bona part d’aquest treball. 
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4. PRODUCCIÓ DE GÈNERE I CONSOLIDACIÓ D’UN 

MÈTODE, VALIDESA I EXHAURIMENT. CONCLUSIONS 
 

 

4.1.  Validesa i exhauriment d’un mètode. Unes conclusions 
 

Allò que de vegades ens fa parlar de gèneres són un seguit de perspectives unitàries 

que amb les alces i baixes de la seva trajectòria permeten detectar la actitud del públic 

en cada moment. Una actitud que vindrà molt condicionada pel moment sociopolític. En 

cada una d’aquestes situacions el públic presta el seu favor a determinats tipus de films 

i rebutja de manera sistemàtica altres gèneres. Així la història de l’evolució dels 

gèneres cinematogràfics ens permet veure en ells èpoques de lluïment i d’altres 

d’obscuritat. I això, ja hem dit, és inexplicable sinó es té en compte la influència dels 

esdeveniments socials, econòmics i polítics del film que es produeix en aquell moment, 

i que li serveixen de catalitzador i d’entorn. 

 

I si són gèneres cinematogràfics, és per què són reconeguts per l’espectador, tant per 

les evidències que mostren (tipus de personatges i estereotips, escenaris, il.luminació o 

ambients,...) com pel tractament de les situacions o accions. 

 

Cunillés, doncs, arrenca aquesta etapa amb films que relataven temes, explicaven 

històries succeïdes a l’Estat Espanyol, fets històrics, d’un passat recent o ben 

contemporanis, i que ja des d’entrada eren polèmics. I així, va construïnt, una mena de 

gènere, diguem-ne de denúncia social, entre la crònica i el ‘trhiller’, entre l’àmbit privat 

(Sólo o en compañía de otros, Crimen en familia) o l’àmbit públic (les dues produccions 

d’’El Lute’ i El Caso Almería), amb personatges pertanyents a l’imaginari públic (El 

Lute) o d’altres que surten de l’anonimat (la ‘dulce Neus’, els marquesos d’Urquijo). Es 

treballa un tipus de cinema, de successos –és bo recordar que aleshores existia el 

setmanari ‘El Caso’ dedicat només a parlar de fets similars-, però, també és l’època en 

què un José Antonio de la Loma fa films com Perros callejeros (1977), Perros callejeros 

II (1979), Los últimos golpes de El Torete (1980), Yo, el Vaquilla (1985), o que Eloy de 

la Iglesia fa Navajeros (1980),..... Films que recreaven personatges, històries i fets que 
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havien succeït recentment, en pocs d’anys d’originar-se. I produïts en la mateixa 

societat que l’ha originat. Tots ells amb molt d’èxit comercial. El recrear aquestes 

misèries humanes, aquests submóns urbans, aquest furgar en l’habitació dels mals 

endreços, no és només una qüestió ambiental, és una indagació per així fer un 

diagnòstic de la societat del nostre temps. I aquesta és una mirada endarrera, que de 

sobte, reverteix en una mirada al nostre entorn més immediat. Totes aquestes 

característiques ens fan pensar i ens remeten al concepte de “fait divers” (el “succés”) 

teoritzat per Roland Barthes, quan ens diu que no és necessari saber del món per a 

consumir el “succés”; que no hi ha “succés” sense pertorbació i astorament; i que la 

causalitat aleatòria i la coincidència ordenada són els dos pilars per construir el 

“succés”67 

 

Aquesta voluntat de treballar des d’un gènere, reitera l’existència d’uns elements que 

simplifiquen la comprensió del relat, i que a la vegada el fan reconeixible. Veiem-ne 

algunes característiques que es donen en aquestes cinc produccions d’en Cunillés. 

 

Hi ha un personatge principal (tant el polícia de Sólo o en compañía de otros, com el 

pare dèspota de Crimen en familia, o l’advocat d’El Caso Almería, tots ells interpretats 

per Agustín González, o com Imanol Arias que dóna vida a Eleuterio Sánchez) i en 

certa mesura, solitari. 

 

És una història que ens hi podem identificar, o bé perquè són fets recents o per la 

mitificació (el cas d’’El Lute’), o també perquè van ser esdeveniments que van 

convulsionar o van tenir molt ressó en els mitjans de comunicació espanyols del 

moment. Són fets propers a la societat i comprensibles. 

 

Hi ha una denúncia des d’un cas particular a una societat o institució social. Són 

històries individuals que han de servir per fer un retrat col.lectiu i social. En el cas de 

Crimen en familia es denuncia la violència de gènere, i un cert masclisme, que calia 

erradicar, i que estava instal.lat socialment. I en El Caso Almería, l’acusació és partir de 

les decissions d’un comandament de la Guàrdia Civil que elimina tres nois que havia fet 

                                                        
67   BARTHES, ROLAND   Estructura del “suceso” (pàg. 257-272) al llibre Ensayos críticos   Seix Barral   
Barcelona   2002 
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passar per terroristes. Aquesta crítica a la ‘Benemérita’ també la trobem a ‘El Lute’, si 

bé aquí, és més, per des d’organismes governamentals, haver publicitat i mitificat a un 

‘robagallines’ i d’aquesta manera obviar la resta de problemes, davant l’opinió pública, 

existents en el país en aquella època. O, un altre, la no voluntat d’aclarir certs 

comportaments delictius a Sólo o en compañía de otros. 

 

En tots els films hi trobem l’intent de resolució d’un cas, d’un problema (d’un assassinat, 

d’una fugida constant, la convivència infernal amb un cap de família despòtic,...) i a 

partir d’uns temes que es tornen obssessius (la fugida, la detenció dels malfactors i la 

solució del delicte,...) i unes ambivalències morals (‘El Lute’ és un delinqüent o l’han 

empés a delinquir, els fills dels marquesos assassinats no respiren un pam de net; una 

Institució, com la Guàrdia Civil, que treballa per la seguretat, assassina a tres 

innocents,...) o uns casos patològics (el personatge d’Agustín González a Crimen en 

familia). 

 

Els films d’en Cunillés són, també, de gènere perquè denuncien un entorn polític i 

social degradat. Hi ha uns personatges arquetípics o estereotipats (el dolent molt 

dolent, com el pare de Crimen en familia; l’heroi individualista com el policia 

incorruptible de Sólo o en compañía de otros; l’advocat d’ El Caso Almería; el 

delinqüent que no vol ser-ho, però no li queda més remei, com ‘El Lute’) que ens 

explicaran una història que tindrà un desenllaç, que normalment, es basa en 

l’aclariment de la investigació del delicte (no és el cas de Sólo o en compañía de otros 

que la resolució queda per l’espectador bastant tèrbola i inestable) i el càstig 

(l’empresonament d’’El Lute’, la condemna a l’alt comandament de la Guàrdia Civil en 

El Caso Almería,...). Fem notar un parell de característiques més. L’una són finals que 

ja sabem, pel fet de què són fets històrics i coneguts per la gent. No hi ha misteri, l’únic 

misteri que hi ha és saber quan arribarà el desenllaç, però no com. I en aquests finals 

en els nostres personatges sempre hi ha una pèrdua, a aquesta mena, en algunes 

ocasions, d’’heroi solitari’, l’haver intervingut en tota aquesta història, no li arregla res la 

seva immediata o futura vida. I continuarà com sempre. 

 

D’altra banda, aquest tipus de cinema (de ‘trhiller’ o de denúncia social) que podia 

contenir -segons com- moltes escenes d’acció, aquí no hi són. Únicament en alguns 
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casos com els del ‘Lute’  o El Caso Almería (l’escena de l’atemptat i l’assassinat dels 

nois). Afegim-hi una altra dada. Són films que a nivell de planificació hi guanyen els 

plans d’interior68  únicament ‘El Lute II’  té més plans exteriors –i és lògic ja que el tema 

del film és ‘la fugida’-.  

 

Normalment, són totes pel.lícules urbanes, o en les que la ciutat és important. Fins i tot, 

la ciutat hi és implícita, en alguns moments, des de l’absència (la intenció d’’El Lute’ es 

poder acabar vivint en un pis a la ciutat com la resta de la gent, o quan en una de les 

seves fugides viu a Granada, en una casa que déu n’hi dó, i després a Sevilla, però en 

aquest cas a la seva ciutat subterrània: o sigui les clavagueres). No és gratuït que el 

pare de Crimen en familia sigui un promotor immobiliari (que viu en una bona 

urbanització de la ciutat, i tingui una casa de camp per anar-hi els caps de setmana) i 

que hagi tingut tractes urbanístics poc clars amb membres del consistori. 

 

El treballar en un cinema de gènere a Cunillés li és útil, ja que així el públic el reconeix i 

visiona i interpreta els films d’acord amb això. Però també és interessant -i això en 

Cunillés ho sap molt bé- en les decissions dels programadors. I finalment, el cinema de 

gènere, és també pràctic, ja que ell mateix aporta fòrmules en el moment de la 

producció. Un exemple, l’estandarització de la posada en escena o la durada (els dos 

films d’El Lute duren uns 120 minuts cadascun, mentre els dos de San Migue tenen una 

durada similar als voltants dels 90 minuts. El Caso Almería s’acosta als 110 min.). 

 

Si treballar amb un mateix elenc actoral fa gènere –i alguns actors han esdevingut 

icones, i per tant elements identitaris del gènere- treballar amb un mateix equip tècnic, 

també. D’entrada per la similitud en la facturació de molts dels productes 

cinematogràfics, per les empremtes que es deixen; i de l’altra, perquè el cinema de 

gènere, ha estat un producte en què es treballava ràpid, i amb una gran confiança amb 

l’equip, que sovint, conformava la mateixa gent. Tothom savia que havia de fer. I és que 

al cinema de gènere, no se li demana res de nou, res d’especial. Per això sí que 

aquests cinc films produïts per Josep Mª Cunillés acaben obtenint una certa integritat 

estètica, temàtica i industrial. 

 

                                                        
68    Podeu apreciar-ho en unes gràfiques a la pàg. 121  
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En aquestes cinc produccions –i en èpoques anteriors, si rességuim les fitxes 

tècniques, veurem que ja ho feia- treballa amb molta de la mateixa gent, tant de l’equip 

artístic com tècnic. D’aquests cinc films, dos els signa Vicente Aranda, altres dos 

Santiago San Miguel, i el primer d’ells Pedro Costa. En el cas de tots els guions hi 

acaben treballant els seus directors (si bé en ocasions hi col.laboren d’altres guionistes, 

com en el cas de la història d’’El Lute’, en què hi treballa Joaquim Jordà). De quatre 

dels films n’és responsable de la fotografia José Luis Alcaine, i de la música Ricard 

Miralles la composa per a tres i José Nieto per les dues restants. Si el muntatge de les 

dues peces d’’El Lute’ estava fet per Teresa Font, José Salcedo fa el de les dues 

pel.lícules de San Miguel. I El Caso Almería el fa Pablo G. del Amo. I succeix el mateix 

amb tècnics d’altre rang, com Margarita Fernández, que a partir d’’El Lute’ fa d’script a 

les restants realitzacions. O Ignacio Acárregui –ajudant de producció-, Francisco Ruiz –

ajudant de producció-, Maria Eugenia Escrivá –figurinista-, Angel Arzuaga –decorats,.... 

Molts d’ells ja havien treballat en produccions –pròpies d’en Cunillés o que en tenia 

responsabilitat- anteriors a les estudiades aquí. 

 

En quant als actors, en tres dels films hi participa com a protagonista principal, Agustín 

González, i és obvi, que en els dos d’’El Lute’, l’actor fos el mateix Imanol Arias. Però 

també veiem que amb els secundaris com Margarita Calahorra, Pedro Díaz del Corral, 

José Cerro o Raúl Freire –aquest surt en els cinc films-, adopta la mateixa estratègia. 

 

Fem un esment a El Lute i a la manera de treballar d’Aranda, ja que el director 

barceloní segueix una mica aquest estil de treball, i li agrada que col.labori amb ell gent 

que coneix i que li ha donat bons resultats. I és com ja hem fet notar, El Lute. Mañana 

seré libre no és fa fruit de l’èxit del primer film. ‘El Lute’ a l’estar concebut com un tot, 

des de l’inci (dues pel.lícules i una sèrie televisiva) és lògic que els equips artístics i 

tècnics siguin gairebé els mateixos. I tot això calia contemplar-ho en els dos rodatges. 

 

Hi ha també una voluntat de realisme. I això a nivell de producció també afecta a les 

localitzacions. Posem un exemple: al film El Lute. Camina o revienta hi ha escenes 

filmades als penals de Carabanchel, El Dueso i Alcalá de Henares. I a la segona part, 

també a Alcalá de Henares i a Ocaña. I a més s’hi incorporen presos al rodatge.69 I 

                                                        
69    Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 162-163) 
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esdevindran ‘sets’ que no caldrà construir, sinó ‘maquillar’, per així aconseguir efectes 

de més versemblança, més realitat. Però això no és d’ara. Cunillés confereix un 

‘realisme’ a uns films que el demanen i l’han de tenir, ja que es basen  i es fonamenten 

en fets històrics i reals. Amb això no volem dir que Cunillés en aquests films renunciï 

als estudis, però si que adopta –diguem-ne- una fòrmula ‘mixta’. Així, la casa de Crimen 

en familia és una casa real llogada, a on normalment, hi vivia una família. I a El Caso 

Almería utilitza per les nits el saló de sessions de l’ajuntament d’Alcalá de Henares per 

a figurar com l’audiència de justícia. No així a Solo o en compañía de otros, que en la 

part final del film, en el judici, aquesta vegada, acaba utilitzant les instal.lacions oficials 

del Tribunal Suprem. 70 Un altre element alhora de treballar aquest concepte de ‘realitat’ 

és la utilització de cartells introductoris en l’inici d’alguns films o la presència d’una veu 

‘en off’ –que és absent al llarg de tot el film- en alguns inicis i/o finals d’aquestes 

pel.lícules. Com també, i sobretot en els films d’El Lute, la presència de retalls de 

premsa, que atorguen una sensació de veracitat, de ‘realisme’.71 

 

Dels cinc films estudiats hem fet diverses gràfiques, a partir de distints conceptes, que 

ens poden ajudar a entendre una mica millor els esforços econòmics en la seva 

producció i els seus resultats. Si agafem la gràfica que combina els resultats de 

recaptació, costos i conseqüències econòmiques,72 veiem que són dues pel.lícules les  

que gereneren beneficis: El Caso Almería i El Lute. Camina o revienta – si bé val a dir 

que si Crimen en familia  no perd diners els seus guanys són mínims-. Els dos films 

restants El Lute. Mañana seré libre i Sólo o en compañíoa de otros generen pèrdues, i 

molt especialment, aquest darrer. Tot això quan els esforços de promoció en alguns 

moments són similars en films que funcionen de manera dispar (com es pot veure en el 

gràfic ‘campanyes de promoció’). Així, El Caso Almería i Crimen en familia, amb 

mateixos costos promocionals, tenen uns molt diferents beneficis i una molt diferència 

en l’assistència de públic. Els costos de promoció del díptic d’El Lute són idèntics, però 

els resultats en diners i en espectadors no. La segona part s’enfonsa: uns botons de 

mostra, El Lute. Mañana seré libre va estar 12 setmanes en cartell enfront a les 16 que 
                                                        
70    Podeu veure l’escena al final del capítol 4  (pàgs. 164-165)  
71    Podeu veure les escenes al final del capítol 4  (pàgs 166-171). També podeu veure en els Annexos 
(pàg. 303) 
72  En les pàgines següents podeu trobar-hi les gràfiques a les què ens referim i que afecten a aquestes 
cinc pel.lícules. Són: Gràfiques de Recaptació, Costos i Resultats; Gràfiques de Costos de Campanyes 
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va estar-hi la primera part. Un altre: aquesta segona part disposava de 53 còpies vers 

les 40 de la primera part. I això, ens porta a una altra apreciació, i és que pensem que 

degut a l’efecte de l’estrena simultània –ho advertim en el temps després de Crimen en 

familia- es disparen el nombre de còpies per film. Si Crimen en familia en tenia 31 i 33 

en tenia El Caso Almería, ara els productors es veuen obligats a treure un nombre més 

elevat de còpies, -amb les despeses que això comporta- i el film tindrà una explotació 

més ràpida. La primera part d’El Lute disposa de 40 còpies, mentre que la segona de 

53. I Sólo o en compañía de otros en disposarà de 51. 

 

Veiem que d’aquest període són dos els films que en surten ben parats. A nivell del 

concepte de la recaptació, no hi ha cap mena de dubte, que és El Lute. Camina o 

revienta. Ho és també a nivell d’espectadors, si bé El Caso Almería, aquí hi juga un bon 

paper. I si esmentem aquestes dues variables de manera seguida és perquè volem fer 

notar que en la comparativa en termes de recaptació cal anar en compte, ja que al llarg 

dels anys el preu de les entrades ha anat modificant-se a l’alça. 

 

Respecte per zones geogràfiques, Cunillés ens dóna aquestes referències73. D’El Caso 

Almería, observa que hi ha tres grans àrees on el film funciona molt bé. La primera és a 

Andalusia (on fins i tot supera, en certs moments, a alguns films americans). La segona 

i tercera, amb mínimes diferències, són el País Basc i Catalunya (on són força notables 

la recaptació i el públic). De Crimen en familia una de les zones a on funciona millor és 

a Catalunya. També a Madrid, amb l’afegit que aquesta pel.lícula, en aquesta ocasió 

s’estrena en cinemes de categoria, a diferència del film anterior. A la resta de l’estat, 

funciona de manera mitjana, essent al País Basc i Andalusia, aquesta vegada on ña 

xifra d’assistència i espectadors és més fluixa. El Lute. Camina o revienta, funciona 

molt bé, a tot l’estat, només cal repassar les columnes referents a la recaptació i 

espectadors, si bé cal assenyalar, que al País Basc arrassa. Contrariament a aquesta 

primera part, El Lute. Mañana seré libre s’enfonsa, i no funciona. Cunillés hi dóna dues 

raons entre altres, l’una l’expectació amb el primer film havia quedat coberta, i una 

                                                                                                                                                                                   
de Promoció; Gràfiques de Nombre de Còpies; Gràfiques de Recaptació; Gràfiques d’Espectadors; 
Gràfiques de Setmanes en Cartell  (pàgs. 122-130) 
73   Totes aquestes dades, i les econòmiques que venen posteriorment han estat facilitades a partir de les 
entrevistes fetes, i a partir de documetació facilitada per Cunillés. Ho comentem, degut a que la fiabilitat 
de les dades poden caure en la imprecissió, però les manifestem ja que donen una certa idea de la 
magnitud de les xifres de què estem parlant. 
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segona és que s’havia incrementat el consum del cinema per via domèstica, i la gent 

s’esperava a la sortida del film en vídeo. L’última de les produccions que farà abans 

d’anar-se’n a Los Angeles, és Solo o en compañía de otros, que és un autèntic fracàs, 

estant només quinze dies a les cartelleres. 

 

Referent a la seva edició en vídeo El Caso Almería, és una de les pel.lícules 

espanyoles que avança més la seva sortida en vídeo, en detectar-se `la proliferació de 

moltes còpies pirates. És un dels films més venuts de l’any 1984, i anteriorment, en el 

capítol, corresponent ja esmentàvem, la seva situació en el ‘rànquing’ de lloguers de 

videoclubs, en ser una de les més sol.licitades. Crimen en familia, va bé però no tant 

com l’anterior film, malgrat que en els primers moments de la seva sortida arribi als 

primers llocs dels films més llogats. La seva posterior sortida en DVD té una 

repercussió molt fluixa. Si bé, El Lute. Camina o revienta, va més bé que El Lute. 

Mañana seré libre en cinema, en la qüestio de lloguer de vídeo funcionen correctament 

les dues, cal esmentar però, que a nivell de vendes, la primera part es ven més que la 

segona (en una proporció de 1 a 4).  

 

L’explotació exterior del producte cinematogràfic, malgrat la primera advertència, que 

hem fet té el seu interès.74 El Caso Almería es ven a països com la República 

Democràtica Alemanya (9.023 $), Txecoslovàquia (2.256 $), França –i els països de 

l’àrea francòfona- (15.038 $), Xina (2.300$), i a un conjunt de països com Cuba, 

Argentina, Paraguai, Grècia, Xipre o Hongria (que acaben facilitant, tots junts, la 

quantitat de 7.500 $). El total, doncs, comporta unes vendes per 36.117 $.75 Respecte a 

les vendes de Crimen en familia, són les següents, França (15.038 $), Japó (18.000 $), 

Corea (4.000 $), i Txecoslovàquia, Turquia, Gràcia, Mèxic i Brasil, arriben a sumar 

8.750 $. Les vendes totals pugen a 45.788 $.76 El Lute. Camina o revienta i El Lute. 

Mañana seré libre es venen com un lot. Cunillés arriba a comptabilitzar 16 països 

llatinoamericans, que li acaben aportant unes vendes per 28.000 $. També ven els 

                                                        
74    Hem agafat com a moneda de canvi, el dòlar –per l’inexistència del euro en aquells moments, i 
també per que certs països fan els pagaments amb una moneda distinta a aquesta. Degut a la fluctuació 
del dòlar des de l’any 1984 (amb un canvi de 161 ptes. a 1990 amb 102 ptes.) i com tampoc en saber 
l’any exacte de la venda del producte hem treballat amb una variable mitjana de 133 ptes.  per establir 
uns números més aproximats. Els resultats totals els hem passat a euros, i això ens permet fer 
comparacions amb els resultats dels films a nivell nacional, tal es pot apreciar en les gràfiques. 
75   El total en euros seria de 28.870 € 
76   El total en euros seria de 36.600 € 
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drets per tots els països de l’aleshores Europa Oriental amb un resultat de 120.300 $; i 

les ‘Setmanes de Cinema Espanyol’ a l’estranger, l’ajuden a vendre per valor 40.000 $ 

(França, Holanda, Anglaterra, Grècia, Austràlia, Corea,...). Les vendes acaben obtenint 

uns números de 188.300 $.77 Solo o en compañía de otros, repeteix el fracàs que havia 

obtingut a l’Estat Espanyol. Es ven a Txedcoslovàquia per un valor de 2.256 $78 

 

Respecte les vendes de la sèrie televisiva d’El Lute, són fetes per TVE, però Cunillés 

ens facilita unes dades, i ell ens diu que es va vendre a Alemanya per 20 anys amb uns 

resultats de 300.751 $. El Regne Unit la compra per 28.872 $, Grècia l’obté per 18.045 

$ i hi ha tot un conjunt de països com Argentina, canadà, Polònia, Brasil, Noruega, 

Hongria, Rússia, i d’altres de Llatinoamèrica que acaben aportant una suma de 29.474 

$. El resultat final és de 377.143 $ 

 

Els cinc films de Cunillés, d’altra banda, són passats per primera vegada per Tele-5, 

amb una considerable audiència. El Caso Almería també va ser projectada a Canal + i 

Antena-3, però en un horaris molt difícils per atreure l’espectador. 

 

Arran de la seva anada als EUA, Cunillés fa una de les seves millors vendes. Ven a 

una companyia francesa, per 20 anys, els drets d’explotació (per l’Estat Espanyol, 

Europa, i d’altres països del món), d’El Caso Almería, Crimen en familia, El Lute. 

Camina o revienta i El Lute. Mañana seré libre. I ho fa per 751.265 €. Si a això li 

sumem el total de 217.190 € de les vendes exterior dels cinc films per separat, obtenim 

els resultats que li van proporcionar els films d’aquesta etapa amb la seva explotació 

exterior. I més quan encara, seguint les gràfiques que segueixen, en una comparativa, 

s’observa, que els films d’en Cunillés, degut als seus resultats a l’Estat Espanyol, 

semblen haver estat més pensats en uns resultats en aquest territori que pensant en 

uns resultats internacionals.  

 

Fem, però una aturada. I una reflexió: els tres films més ben manufacturats (amb 

guanys considerables en ambdós d’ells són El Caso Almería i El Lute. Camina o 

revienta) són nascuts a l’entorn d’en Cunillés. Projectes gestats, pensats i realitzats. No 

                                                        
77   El total en euros seria de 150.517 € 
78   El total en euros seria de 1.803 € 
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així, Crimen en familia i Solo o en comapñía de otros –aquest un clamorós fracàs- que 

s’originen i venen proposats per Santiago San Miguel. 

 

Cunillés, en una entrevista, dóna bona mostra de quina és la tasca del productor alhora 

de tirar endavant un projecte “Nosotros planteamos la producción como una elección 

libre del tema, de los actores, del director,.... en el momento en que comienza el rodaje, 

entonces, es una colaboración en equipo donde el productor es, digamos, el capitán de 

un barco. De lo que se trata es de que la película llegue a un buen resultado.”79 

 

Ja intuïa Cunillés anar-se’n cap els EUA, ja s’ho anava plantejat? Arran d’una entrevista 

sobre l’èxit d’El Lute. Camina o revienta comenta sobre les diferències entre el cinema 

d’aquí i el dels EUA.  “La técnica del cine español es igual de buena que la de las 

películas americanas. Concretamente me han venido periodistas americanos que han 

visto “El Lute” y han considerado que es perfectamente americana desde el punto de 

vista técnico y de calidad. Lo que ocurre es que el cine americano tiene unos 

planteamientos y unos actores que consiguen un interés a nivel mundial.”80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
79    MOLINA, CAROLINA  Cunillés: un acaparador de premios  p. 27  a Reporter Film&Video  Madrid  
abril 1988 
80    MOLINA, CAROLINA  Cunillés: un acaparador de premios  p. 28  a Reporter Film&Video  Madrid  
abril 1988 
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5.2    Fitxes tècnico-artístiques81  
 

a) Llargmetratges 

 

EL CERTIFICADO (1968) 
 
Producció: Films Canigó (E) 
Director de producció: Josep Mª Cunillés 
Cap de producció: Ambrós Farreres 
Director:  Vicent Lluch 
Guió:  Vicent Lluch 
Fotografia: Jaume Deu Casas 
Música: Jaume C. Nogué 
Decorats: Rafael Borque 
Muntatge: Ramon Quadreny 
Intèrprets: Núria Espert, Adolfo Marsillach, Carlos Otero, Ketty Ariel, Rafael Anglada, 
Nadala Batiste, Amparo Valle, Rafael Borque, Anna Mª Barbany, Rosa Mª Sardà, Adrià 
Gual, Gerardo Malla, Víctor Petit, José Vivó, Miguel Muniesa, Carmen Contreras, 
Concepción Llach, Carmen Liaño, Conchita Bardem, Emma Cohen, Carlitos Julià, 
Ventura Oller, José Mª Santos 
B / N  -  102 min. 
Estrena: Barcelona, 1970; Madrid, 1971 
 
 

 

HISTORIA DE UNA CHICA SOLA (1969) 
 
Producció: Estela Films (E), Nova Cinematográfica (E) i Panda (I)82 
Productors: Jorge Tusell i Francisco Chuliá 
Cap de producció Productor: Antonio López Moreno 
Coordinador de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Jorge Grau 
Guió:  Jorge Grau, Enrique Josa 
Fotografia: Joan Amorós 
                                                        
81   Les fitxes tècnico-artístiques estan confeccionades a partir de la Base de Dades del Ministerio de 
Cultura (com unes dades que podríem anomenar ‘oficials’), si bé s’han complementat, o corregit 
deficiències –que n’hem trobat- a partir dels crèdits existents en els films. Tant una font com l’altra no són 
sinònims de veracitat. També hem separat els llargmetratges, fent un altre bloc amb els curts i els 
documentals. I un tercer amb les sèries de TV. També hem posat la tasca que Cunillés feia en cada 
projecte. A més, també hi hem agefit el nom d’Isabel Mulà, la seva dona, en les pel.lícules que aquesta 
ha participat, ja que comença d’script, però que acabarà fent tasques de producció conjuntament amb el 
seu marit. La data i localitat respon a l’estrena del film, si bé aquest és possible que es vegi en diferents 
llocs amb una diferència de temps notable, respecte a la data d’estrena.   
82   Les lletres entre parèntesi que acompanyen a la productora han de servir per identificar la nacionalitat 
d’aquesta. 
Són les següents: (E) Estat Espanyol, (I) Itàlia, (F) França, (GB) Gran Bretanya, (S) Suïssa, (EUA) Estats 
Units i (M) Mèxic. 
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Música: Angelo Lavagnino 
Direcció artística: José Mª Grau 
Muntatge: Rosa Salgado 
Intèrprets: Serena Vergano, Michael Craig, Angel Aranda, Teresa Gimpera, Xavier 
Corberó, Gemma Arquer, Emma Cohen, Eduardo Rojas 
Color  -  86 min. 
Estrena: 1969  
 
 
  
M’ENTERRO EN ELS FONAMENTS / LA RESPUESTA  (1969)83 
 
Producció: Estela Films S.A. (E) i P.C. Teide (E) 
Productor: Jordi Tusell 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director:  Josep Mª Forn Costa 
Guió:  Josep Mª Forn Costa 
Fotografia: Jaume Deu Casas 
Música: Federico Martínez Tudó 
Muntatge: Maricel /  Lluís Puigvert 
Intèrprets: Francesc Viader, Jordi Torras, Marta May, Teresa Cunill, Carmen Pardillo, 
José Castillo, Víctor Petit, Carmen Fortuny  
Color  -  88 min. 
Estrena: Barcelona, 1975  
 
 
 
LAS PIERNAS DE LA SERPIENTE  (1970) 
 
Producció: P.C.  Teide (E) 
Productor: Josep Mª Forn Costa 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director:  Juan Xiol Marchal 
Guió:  José F. Huici, Juan G. Costa, Cassen 
Fotografia: Jaume Deu Casas 
Música: Joan Pineda 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Intèrprets: Cassen, Sabine Sun, Jesús Guzmán, Marta May, Teresa Gimpera, Julián 
Ugarte, Francisco Jarque, Asunción Vitoria, Irene mir, Soledad Villa, Sylvia Lienas, 
Josefina Tapias 
Color  -  88 min. 
Estrena: Barcelona, 1971  
 
 

                                                        
83   El film es coneix per aquests dos títols. Quan hi ha més d’un títol en què es coneix el film hem optat 
per posar-los. M’enterro en els fonaments / La respuesta és un bon botó de mostra de què s’ha d’anar 
amb molta cura amb les dades de producció: si bé el film està rodat en el 1969, en la base de dades del 
Ministeri de Cultura figura com a data de producció el 1975, segurament arran d’una confusió, ja el film 
va ser prohibit i no es va poder estrenar fins aquella data. 
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TOPICAL SPANISH  (1970) 
 
Producció: Estela Films S.A. (E) 
Productor: Félix Tusell 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director:  Ramón Masats 
Guió:  Ramon Masats i Chumy Chumez 
Fotografia: Joan Amorós 
Música: José Casas 
Decorats: Rafael Borque 
Muntatge: Teresa Alcocer 
Intèrprets: Guillermina Motta, José Sazatornil ‘Saza’, Víctor Petit, María Zaldívar, Jesús 
Seminario, Juan Carlos Serrano, José Escribano, Los Iberos són: José Castillo, Adolfo 
Rodríguez, Enrique L. Pérez 
B / N  -  97 min. 
Estrena: Barcelona, 1972 
 
 
 
LOS FARSANTES DEL AMOR / LA FEMME PEINTRE  (1972) 
SEÑORA NECESITADA BUSCA JOVEN BIEN DOTADO84 
 
Producció: Fims Canigó (E), Eurociné (F) 
Director:  Xiol Marchal 
Guió:  Juan Xiol 
Fotografia: Michel Rocca 
Música: Paul Piot.  CAM de España 
Intèrprets: Lyn Endersson, Ramon Pons, Oivier Mathot, Alice Arno, Chantal Broquet, 
Francisco Jarque, Maite Carbonell, Monique Foskolos, Claude Sendron 
Color  -  87 min. 
Estrena: Barcelona, 1972 
 
 
 
LOS MIL OJOS DEL ASESINO / QUEL FICANASSO DELL’ ISPETTORE 
LAWRENCE (1974) 
 
Producció: Estela Films S.A.  (E), Tritone Filmindustria s.r.l.  (I) 
Productor executiu: Josep Mª Cunillés 
Director: Juan Bosch 
Guió: Antonio de Teffe, Alberto de Stefanis, Ángel G. Gauna, Juan Bosch 
Fotografia: Gino Santini 
Música: Marcello Giombini 
Decorats: Saverio d’Eugenio 
Muntatge: Emilio Ortiz 
Intèrprets: Anthony Steffene, Antonio Pica, Maria Kosti, Raf Baldassarre, Romy, Julián 
Ugarte, Jacinto Ramos, Julio Pérez Tabernero, Alfonso de la Vega, Juan Borrás, 
                                                        
84   Señora necesitada ........  que s’estrenarà en el 1976 és un film produït per Dara Films remuntat basat 
en l’anterior coproducció hispano-francesa Los farsantes del amor de 1972 
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Francisco Jarque, Britt Nichols, Ángel Lombarte, Carmen Liaño, Antonio del Castillo, 
Ricardo Moyán, Susan Taber, Luís Gaspar, Jaime Ros, Víctor Vilanova, Richard Kolin, 
Eduardo Fajardo 
Color  -  89 min. 
Estrena: Madrid, 1974 
 
 
 
FURIA ESPAÑOLA  (1974)  
 
Producció: Radar Films  (E) 
Productor: Lluís Puigvert 
Director de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Francesc Betriu 
Guió: Francesc Betriu 
Fotografia: Magí Torruella 
Música: Manuel Cubedo. Juan Barcons 
Direcció artística: Beni Rosell 
Muntatge: Lluís Puigvert 
Intèrprets: Cassen, Mónica Randall, Carlos Ibarzábal, Rosa Gil, Rosa Morata, A. García 
Lorca, Juan Fernández, Jarque Zurbano, “Pajarito”, Ovidi Montllo, María Francia, 
Dolores Continente, Josefina Tapias, Sara Grey, José Llasat, Juan Patiño, Ester Riera, 
Fernando Caro, Mark Galuska, Salvador Price, Mª Dolores Mancebo, Antonio España, 
Lázaro Escarceller, Alfred Luchetti, Steve Galuska, Francisco Vilardaga, Marion Kubli, 
José Tortosa, Cristina Trejo 
Color  -  81 min. 
Estrena: València, 1975 / Madrid, 1976 
 
 
 
EL OJO EN LA OSCURIDAD  (1975) 
 
Producció: Estela Films S.A. (E), National Cinematografica s.r.l. (I), Pionner s.r.l. (I) 
Director general de producció: José María Cunillés 
Director: Umberto Lenzi 
Guió: Félix Tusell 
Fotografia: Antonio Millán 
Música: Bruno Nicolai 
Decorats: José Massagué 
Muntatge: Amadeo Moriani 
Intèrprets: Martine Brochard, John Richardson, Inés Pellegrini, Andrés Mejuto, Mirta 
Miller, Jorge Rigaud, Daniele Vargas, Silvia Solar, José María Blanco, Raf Baldassarre, 
John Barta, Olga Pehar, Olga Montes, Verónica Miriel, Richard Kolin, Marta May 
Color  -  97 min. 
Estrena: 1975 
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NUEVAS AVENTURAS DEL ZORRO / AH, SÍ,... E IO LO DICO A ZZZORRO  (1976) 
 
Producció: Estela Films S.A. (E), Iniziative Cinematografica Internazionali s.r.l. (I) 
Productor: Josep Mª Cunillés 
Director: Franco Lo Cascio 
Guió: Franco Lo Cascio, Augusto Finocchi, Francisco Lara Palop 
Fotografia: Juan Gelpi 
Música: Gianfranco Plenizio 
Muntatge: Renzo Lucidi 
Intèrprets: George Hilton, Lionel Stander, Charo López, Antonio Pica, Rodolfo Licari, 
Gino Pagnani, Tito García, Biel Moll, Giulio Baraghini, Dante Cleri, Franco Virgilio, 
Franco Daddi, Maria Tedeschi. 
Color  -  97 min. 
Estrena: 1976 
 
 
  
MAURICIO MON AMOUR  (1976) 
 
Producció: Estela Films S.A. (E), Ízaro Films S.A. (E) 
Director de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Juan Bosch 
Argument: Juan Bosch, Juan José Alonso Millán 
Guió: Juan José Alonso Millán 
Fotografia: Hans Burmann 
Música: Phonorecord 
Decorats: Jaime Pérez Cubero 
Muntatge: José Antonio Rojo 
Script: Isabel Mulá85 
Intèrprets: Arturo Fernández, Amparo Muñoz, Mari Francis, Silvia Solar, Mirta Miller, 
Carmen Platero, Rosa Valenty, Isabel Luque, Roberto Camardiel, Emilio Laguna, Luís 
Barbero, Alfonso Paso, Laly Soldevila, Rafaela Aparicio, Aurora de Alba, Yolanda Farr, 
Mª Isabel Pallarés, Charo Tijero, Mª Carmen Duque, Carmen Roldán, José Orjas, 
Ricardo Valle, Joaquín Pamplona, Sergio Mendizábal, Julián Navarro, Fabián Conde, 
Carlos Mendi 
Color  -  88 min. 
Estrena: Madrid, 1976 
 
 
 
EL FIN DE LA INOCENCIA  (1976) 
 
Producció: Films Dara (E) 
Director de producció: José María Cunillés 
Director: José Ramón Larraz 
Guió: José Ramón Larraz 
Fotografia: Polo Villaseñor 
                                                        
85   És la primera vegada que hem trobat que Josep Mª Cunillés i Isabel Mulà treballen en la mateixa 
pel.lícula. 
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Música: Juan Barcons, Manuel Cubedo. Cançó a la guitarra “Bala perdida” de J.M. 
Pascual 
Decorats: Ramón Ivars 
Muntatge: Emilio Ortiz 
Intèrprets: Mary Francis, José Sazatornil “Saza”, Cristina Ramón, Antonio Iranzo, Dora 
Santacreu, Helga Berlín, José Ruiz Lifante, Agustín Villaronga 
Color  -  88 min. 
Estrena: 1977 
 
 
 
EL MIRÓN  (1977) 
 
Producció: Promociones Aura, S.A. (E) 
Productor executiu: J.M. Pascual 
Director de producció: José María Cunillés 
Director: José Ramón Larraz 
Guió: José Ramón Larraz 
Fotografia: Fernando Arribas 
Música: Música original de J.M. Pascual. Orquestrada i dirigida per Adam Ferrero 
Direcció artística: José A. de la Guerra 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Script: Isabel Mulá 
Intèrprets: Hector Alterio, Alexandra Bastedo, Aurora Bautista, Carlos Ballesteros, Pep 
Munné, Aurora Redondo, Inés Morales, José Fernández, Ana Frigola 
Color  -  98 min. 
Estrena: Madrid, 1977 
 
 
 
LUTO RIGUROSO  (1977) 
 
Producció: Promociones Aura S.A. (E) 
Productor: José Mª Cunillés 
Director: José Ramón Larraz  
Guió: José Ramón Larraz 
Fotografia: Fernando Arribas 
Música: José. M. Pascual 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Intèrprets: Charo López, Carlos Ballesteros, Rafael Arcos, Cristina Ramón, Mercedes 
Borqué, José María Caffarel, Jesús Fernández, Ketty de la Cámara, Cipe Lincovsky, 
Domingo Martínez, Angel Menéndez, Inés Morales, Eduviges García, Antonio Orengo,   
Color  -  101 min. 
Estrena: Madrid, 1978 
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LA CIUDAD MALDITA / LA NOTTE ROSSA DEL FALCO  (1977) 
 
Producció: PEA - Produzione Europee Associati, s.p.a (I), Films Dara (E) 
Productor: José María Cunillés, Luís Marín 
Director: Juan Bosch 
Guió: Juan Bosch,  Alberto de Stefania 
Fotografia: Gino Santini 
Música: Franco Julián 
Decorats: Cruz Baleztena 
Muntatge: José A. Rojo 
Efectes especials: A. Molina 
Intèrprets: Chet Bakon, Diana Lorys, Roberto Camardiel, Daniel Martín, Nat Graywood, 
Adolfo Thous, Alan Collins, Eduardo Bea, Frank Clement, Francisco Casares, Manuela 
Aleardi, Lone Fleming, José Antonio Mayans, José Yepes, Jesús Enguita, Antonio 
Molino Rojo 
Color  -  91 min. 
Estrena: 1978 
 
 
 
LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO  (1977) 
 
Producció: Promociones Aura S.A. (E), In-Cine S.A. (E), Producciones Mon-Vel S.A. 
(E), INA (F), Televicine (M) 
Productor executiu: José María Pascual 
Director de producció: José Mª Cunillés 
Director: Ricardo Franco 
Guió: Ricardo Franco 
Fotografia: Cecicilio Paniagua 
Música: David C. Thomas 
Director artístic: José Antonio de la Guerra 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Intèrprets: Fernando Fernán Gómez, Ángela Molina, Ricardo Franco, Felicidad Blanch, 
Alfredo Mayo, Luis Ciges, Montserrat Salvador, Marta F. Muro, Isabel García Lorca, 
Letizia Unzaín, Ana Gurruchaga  
Color  -  100 min. 
Estrena: 1978 
 
 
 
ALICIA EN L’ESPANYA DE LES MERAVELLES / ALICIA EN LA ESPAÑA DE LAS 
MARAVILLAS  (1977) 
 
Producció: Roda Cinematogràfica Produccions (E) 
Productors executius: Jordi Feliu i Isabel Fabra 
Director de producció:Josep Mª Cunillés 
Director: Jordi Feliu 
Guió: Jesús Borràs, Antoni Colomer, Jordi Feliu 
Fotografia: Raül P. Cubero, Alejandro Oset, Joan Gelpi, Fernando Cobo 
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Música: Joan Pineda 
Decorats: Elisa Ruiz 
Muntatge: Teresa Alcocer, Guillermo S. Maldonado, Raúl Román 
Intèrprets: Mireia Ros, Sílvia Aguilar, Montserrat Móstoles, Conxa Bardem, Rafael 
Anglada, Pau Bizarro, José Mª Cañete, Josep Castillo Escalona, Josep Centelles, Joan 
Draper, Rosa Flores, Jennifer James, Montserrat Julià, Tomàs Mallol, Alfred Luchetti, 
Carlos Lucena, Antoni Piñero, Laura Riera, Josep Solans, Jordi Torras i el Setè de 
Cavalleria de Michigan 
Color  -  82 min. 
Estrena: Madrid, 1979 
 
 
 
UNA FAMILIA DECENTE  (1977) 
 
Producció: S. Huguet P.C.  (E) 
Director general de producció: Jorge Illa 
Cap de producció: José Mª Cunillés 
Director: Luís-José Comerón 
Guió: Luís-José Comerón 
Fotografia: Aurelio G. Larraya 
Música: Juan Pineda 
Decorats: Ramón Ivars 
Muntatge: Carmen Fábregas 
Intèrprets: Juan Luís Galiardo, Pilar Velázquez, Paco Algora, Antonio Ferrandis, 
Yolanda Ríos, Montserrat Salvador, José Mª Caffarel 
Color  -  96 min. 
Estrena: 1978 
 
 
 
JILL  (1977)  
 
Producció: Isidoro Llorca P.C.  (E) 
Director de producció: José María Cunillés 
Director: Enrique Guevara 
Guió: E. Guevara i A. Martín 
Fotografia: Alejandro Oset 
Música: CAM España 
Decorats: José Masaguer 
Muntatge: Guillermo Maldonado 
Intèrprets: Raquel Evans, Máximo Valverde, Mireya Ross,86 Daniel Martín, Lynn 
Endersson, Emma Cohen, Mir Ferri, Jordi Senties, Ricardo Reguant, Africa Mir, Paula 
Bertrac, Alfredo Álvarez, Alesandro Ricci, Pilar Losada 
Color  -  104 min. 
Estrena: 1978 
                                                        
86  En els films que segueixen hi ha molts noms ‘artístics’ com Lyn Endersson, Raquel Evans, Richard 
Vogue (Ricard o Reguant), o el cas de Mireia Ros que a Alicia en el país,...... signa així, i en canvi aquí 
ho fa com Mireya Ross  
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UNA  MARIPOSA SOBRE LA ESPALDA (1978)87 
 
Producció: Action Films (F), Gaumont (F),  Citel Films (F) 
Productor: Yves Gasser, Yves Peyrot, Klaus Hellwig 
Director: Jacques Déray 
Guió: Jean-Claude Carrière, Tonino Guerra 
Fotografia: Jean Boffety, Jean Charvein 
Cap de producció: José María Cunillés 
Música: Claude Bolling 
Decorats: François de Lamothe, José Antonio de la Guerra y de la Paz 
Muntatge: Henri Lanoë 
Intèrprets: Lino Ventura, Claudine Auger, Paul Crauchet, Jean Bouise, Nicole Garcia, 
Roland Bertin, Xavier Depraz, Dominique Lavanant, José Ruiz Lifante, Jacques Maury, 
Laura Betti, Jeanine Mestre, Luís Páramo, Miguel Narros, Conchita Bardem, Alfred 
Lucchetti, Miguel Muniesa 
Color  -  94 min. 
 
 
 
HISTORIA DE EVA / PICCOLE LABBRA  (1978)88 
 
Producció: Films Dara (E), Estela Films (E), Alba Cinematografica (I) 
Productor: Josep Mª Cunillés, Félix Tusell 
Director: Mario Cattarinich  
Guió: Daniel Sánchez 
Fotografia: Sandro Mancori 
Música: Stelvio Cipriani 
Decorats: Ramón Ivars 
Muntatge: Ramón de la Cueva 
Intèrprets: Pierre Clementi, Katya Berger, Ugo Bologna, Michele Soavi, Raf 
Baldassarre, José Luís López Vázquez, Bárbara Rey, Tommaso Felleghi, Cesare Di 
Vito, Walter Colombaioni, Eros Buttaglieri, Paul Muller, Maria Monti 
Color  -  87 min. 
Estrena:  1978 
 
 
 
CARIÑO MÍO, ¿QUÉ ME HAS HECHO?  (1979)  
 
Producció: Isidoro Llorca P.C.  (E) 
Director de producció: José María Cunillés 
Director: Enrique Guevara 
Argument i guió: E. Guevara i Ricard Reguant 
Fotografia: Isidoro Llorca 
Música: Ricardo Recuero 
                                                        
87   Una mariposa en la espalda és una pel.lícula que Josep Mª Cunillés fa en règim de ‘services’ 
88   Hi ha diferents versions –si bé la pel.lícula és la mateixa- en què difereixen de manera significativa els 
crèdits. Depèn de si és la versió italiana o espanyola. 
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Decorats: Neus Ciurana 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Intèrprets: Vicente Parra, Raquel Evans, Lynn Endersson, Marta Lasso, Emilio Alvarez, 
Alicia Orozco, Antonio Maroño. 
Color  -  95 min. 
Estrena: Madrid, 1979 
 
 
 
JUGANDO A PAPÁS  (1979) 
 
Producció: Estalac Films (E) 
Director de producció: José Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Argument: Mª Teresa Amargós, Gustavo Hernández 
Guió: Mª Teresa Amargós 
Fotografia: Jaume Deu Casas, Antonio Millán 
Música: CAM España S.A. 
Muntatge: Raúl Román 
Intèrprets: José Luis López Vázquez, Amparo Soler Leal, Isabel Mestres, Alfonso 
Zambrano, José Castillo Escalona, Jordi Torras, Rafael Anglada, Carmen Contreras, 
Rosa Morata, Judith Jamber, Julia Caballero, Alfredo Luchetti, Carla Vanoni, Mercedes 
Molina, Paola Moreno, Jennifer James, Loli Perramón, Aida Fernández, Rebeca 
Romer, Amparo Gómez, Josefina Zorrilla, José Luís Fuentes, Montserrat Miralles, 
Mercedes Montes, Pedro Ruiz, Galo Soler, Carlos Pérez, Manuel Solas 
Color  -  88 min. 
Estrena: 1979 
 
 
 
EL PERISCOPIO / MALIZIA EROTICA  (1979) 
 
Producció: Films Dara (E), Ízaro Films (E), Estela Films (E), Eurogrup Films  (I), Asa 
Cinematografica (I) 
Productor: José Mª Cunillés 
Director: José Ramón Larraz 
Guió: José Ramón Larraz i Sergio Garrone 
Fotografia: Roberto Gironetti 
Música: Ubaldo Continello 
Decorats: Franco Bottari 
Muntatge: José Luís Matesanz 
Intèrprets: Laura Gemser, Bárbara Rey, José Luís Sazatornil “Saza”, Ángel Herraiz, 
Mila Stanic, Alfred Luchetti, José Castillo, José Mª Cañete, Francisco Jarque, Danielle 
Vargas 
Color  -  83 min. 
Estrena: 1979 
 
 
 



 188

APOCALIPSIS CANÍBAL / VIRUS / L’INFERNO DEI MORTI VIVENTI  (1980)   
 
Producció: Films Dara (E), Beatrice Films (I) 
Productor: J.M. Cunillés  
Supervisor de producció: Isabel Mulá 
Director: “Vicent Dawn” (Bruno Mattei) 
Argument i guió: Claudio Fragasso, J.M. Cunillés 
Fotografia: John Cabrera (B.S.C.) 
Música: I. Goblin 
Decorats: Antonio Belart 
Muntatge: Claudio Borroni 
Efectes especials: J.A. Balandín 
Intèrprets: Robert O’Neal, Margi Evelyne Newton, Frank Garfeeld, Luis Fonoll, Selan 
Karay, Gaby Renom, Bernard Seray, Joaquín Blanco, Víctor Israel, Pep Ballester, Ester 
Mesina 
Color  -  98 min. 
Estrena: Madrid, 1980 
        
 
  
LAS VERDES VACACIONES DE UNA FAMILIA BIEN / EROTIC FAMILY  (1980) 
 
Producció: Films Dara (E), Llorca Films (E), Metheus Film s.r.l. (I) 
Director de producció: José Mª Cunillés 
Director: Mario Siciliano 
Guió: José Mª Cunillés, Mario Siciliano 
Fotografia: Juan Gelpi 
Música: Nico Fidenco 
Decorats: Antonio Belart 
Muntatge: Otelo Colangeli 
Intèrprets: Karin Well. Alfonso del Real, Raquel Evans, Berta Cabré, Daniela Trebbi, 
Ventura Oller, César Sánchez, Antonio Campa, Pep Corominas, Eva Liberten, Giorgio 
Ardisson 
Color  -  95 min. 
Estrena: 1980 
 
 
 
HUÍDA AL SUR (LA DESBANDADA) / PLEIN SUD  (1980) 
 
Producció: Films Dara (E), Cineproduction (F), Gaumont (F) 
Productor: José María Cunillés 
Productora executiva: Isabel Mulá 
Director: Luc Béraud 
Guió: Luc Béraud, Claude Miller, José María Cunillés 
Fotografia: Bernard Lutic 
Música: Eric de Marsan 
Decorats: Josep Rosell 
Muntatge: José Martín Sarmiento 
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Intèrprets: Patrick Dewaere, Clio Goldsmith, José Luís López Vázquez, Guy Marchand, 
Pierre Dux, Jeanne Moreau, Luís Andrés, Asunción Vitoria, Beatrice Camurat ,Alejo del 
Peral, Nicole Jamet, Carlos Luchetti, Juan Viñallonga, Jordi Bofill, Jaume Comas, 
Jacquelinne Dufranne, Castillo Escalona, José Luís Fonoll, Lorenzo Guillén, Carlos 
Lucena, Félix Moix, Juan Velilla  
Color  -  90 min. 
Estrena: 1981 
 
 
  
¿EN QUÉ LÍO ME HAN METIDO?  (1980) 
 
Producció: Films Dara  (E), Llorca Films (E) 
Productors executius: Isidoro Llorca, José María Cunillés  
Directora de producció: María Teresa Enrich 
Director: Enrique Guevara 
Guió: Enrique Guevara, Ricard Reguant 
Fotografia: Juan Gelpí 
Música: Ricardo Recuero 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Intèrprets: Berta Cabré, Montserrat Miralles, Julián Navaro, Carles Velat, Rosa Morata, 
Elisenda Ribas, Mª Rosa Moreno   
Color  -  87 min. 
Estrena: Madrid, 1980 
 
 
 
EN BUSCA DEL POLVO PERDIDO  (1982) 
 
Producció: Films Dara (E) 
Productor: José María Cunillés 
Director: Enrique Guevara 
Guió: Ricard Reguant, Enric Casamitjana 
Fotografia: J. Gusi 
Música: CAM España 
Muntatge: Enrique Guevara 
Intèrprets: Carlos Velat, Eva Lyberteen, Andea Albani, Eva Wagner, Lynn Endersson, 
Mirna Vel, Concha Valero, Carla Day, Ana Roca, Julia Caballero, Siana Gori, Toni 
Maroño, Pep Corominas 
Color  -  80 min. 
Estrena: Madrid, 1982 
 
 
  
SUECA BISEXUAL NECESITA SEMENTAL  (1982)89 
 
Producció: Films Dara (E) 
                                                        
89   Altra vegada en aquest film, com alguns de l’època, estan ‘trufats’ de noms ‘artístics’. Cunillés utilitza 
el de ‘J.M. Goldsmith’ i Isabel Mulà el de ‘I. Mark Lane’ 
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Productor: José María Cunillés 
Director: “Richard Vogue” (Ricard Reguant) 
Guió: “J. M. Goldsmith” (José Mª Cunillés) 
Fotografia: J. Gelpi 
Música: “J. M. Goldsmith” (José Mª Cunillés) 
Intèrprets: Marina Fraiese, Helene Shirley, Bruno Merli, “Jack Battle” (Jaime Bascu), 
“Jimmy Bask” (Jordi Batalla), “Selene Marquis” (Francisca Navarro) 
Color  -  98 min. 
Estrena: 1982 
 
 
 
DEPRAVACION / DÉPRAVATION  (1982) 
 
Producció: Films Dara (E), France Continental Films (F) 
Productor: José María Cunillés 
Director: “I. Mark Lane” (Isabel Mulá) 
Guió: J. Goldsmith (José María Cunillés) 
Fotografia: Juan Gelpi 
Música: CAM España 
Muntatge: Gilbert Kikoine 
Intèrprets: “Robert Grass” (José Gras), Françoise Perrot, “Josephine Varney” (Concha 
Valero), “Jimmy Bask” (Jaime Bascu), “Jack Battle” (Jordi Batalla), Jean Paul Perrier, 
Patricia Cauzard 
Color  -  85 min. 
Estrena: Madrid, 1983 
 
 
 
NO ME TOQUES EL PITO QUE ME IRRITO  (1983) 
 
Producció: Films Dara (E) 
Productor:José María Cunillés 
Director: “Richard Vogue” (Ricard Reguant) 
Guió: Ricard Reguant, Enric Casamitjana 
Fotografia: Mathy Rodríguez 
Música: CAM España 
Muntatge: Emilio Ortiz 
Intèrprets: Carlos Velat, Andea Albani. Carla Dey, Emma Quer, Diana Conca, Bárbara 
Ben, Jorge Vila, Conrado Tortosa “Pipper”, Siana Gori 
Color  -  100 min. 
Estrena: Madrid, 1983 
 
  
 
LOS NUEVOS CURANDEROS  (1983) 
  
Producció: Multivídeo S.A. (E) 
Productor: Isabel Mulà 
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Director: Isabel Mulà 
Argument:Josele Román 
Guió: Josele Roman, Isabel Mulà 
Fotografia: José Antonio del Álamo 
Música: Sintonía, S.A. 
Decorats: Jaime Subirats 
Muntatge: Emilio Ortiz 
Música: Sintonía S.A. 
Intèrprets: Maria Isbert. Alicia Orozco, Pipper, Carlos Velat, Sílvia Marsó, Josele 
Román, Emy Matías, Víctor Israel, Fco. Jarque, Raquel Evans, Goyito Fernán, Pedro 
Fontana, Oscar Mas, Manuel Bronchud, Oscar Ranea, Asunción Vitoria, Quico Alberola 
Color  -  93 min. 
Estrena: 1984 
 
 
 
EL CASO ALMERÍA  (1983) 
 
Producció: Multivídeo S.A. (E) 
Productor: Isabel Mulá, José Mª Cunillés 
Director: Pedro Costa Musté 
Guió: Manolo Marinero, Nereida B. Arnau, Pedro Costa Musté 
Fotografia: José Luís Alcaine 
Música: Ricard Miralles 
Muntatge: Pablo G. del Amo 
Intèrprets: Agustín González, Fernando Guillén, Manuel Alexandre, Margarita 
Calahorra, Iñaki Miramón, Pedro Díaz del Corral, Antonio Banderas, Luís Marín, Raúl 
Fraire, José Luís Aguirre, Muntsa Alcáñiz, Juan Echanove, Diana Peñalver  
Color  -  110 min. 
Estrena: Madrid, 1984 
 
 
 
CRIMEN EN FAMILIA  (1985) 
 
Producció: Multivídeo S.A. (E) 
Productor: Isabel Mulá, José María Cunillés 
Director: Santiago San Miguel 
Guió: Gonzalo Goicoechea, Perla Vonasek, Santiago San Miguel 
Fotografia: José G. Galisteo 
Música: Ricard Miralles 
Decorats: J. A. Eduardo Hidalgo 
Muntatge: José Salcedo 
Intèrprets: Charo López, Agustín González, Cristina marsillach, Francisco Casares, 
Sandra Toral, Javier García, José Colmenero, Conchita Leza, Francisco Merino, Juan 
Jesús Valverde, Fernando Guillén Cuervo, Andrés Resino, Antonio Gamero, Raúl 
Fraire, Marta Boada 
Color  -  92 min. 
Estrena: Madrid, 1985 
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APACHE KID / L’APACHE BIANCO  (1986) 
 
Producció: Beatrice Film s.r.l. (I), Multivídeo S.A. (E) 
Productor: Isabel Mulá, José Mª Cunillés 
Director de producció: Sergio Cortona 
Director: “Vincent Dawn” (Bruno Mattei) 
Argument: Roberto di Girolamo 
Guió: Franco Prosperi, José Mª Cunillés 
Fotografia: Julio Burgos, Luigi Ciccarese 
Música: Luigi Ceccarelli 
Decorats: Angel Arzuaga 
Muntatge: Vicenzo Vanni 
Intèrprets: Sebastian Harrison, Lola Forner, Albert Farley, Charlie Bravo, Cinzia de 
Ponti, Benny Cardoso, Alan Collins, Charles Borromel, E. Lidner, J. Canalejas, I. 
Carreño 
Color  -  99 min. 
Estrena: 1987 
 
 
 
   
ASÍ COMO HABÍAN SIDO (TRÍO)  (1986) 
  
Producció: Andrés Linares P.C. (E), Multivídeo S.A. (E) 
Director: Andrés Linares 
Director de producció: Carlos Ramón Lluch 
Argument: A. Linares, L. Ariño, C. Romero 
Guió: Andrés Linares, Joaquín Jordá 
Fotografia: Federico Ribes 
Música: Exafon (S.A. EXA) 
Direcció musical: José Tejer 
Decorats: Fernando Verdugo 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Intèrprets: Massimo Ghini, Juan Diego, Antonio Banderas, Nina Van Pallandt, Emilio 
Ayala, Miki Moreno, Ana Vasoni, Eufemia Román, Amparo Climent, Cristina Juán, 
María Jesús Hoyos, Francisca Villalba, Ángela Torres, Lourdes Fernández, Antonio 
Gamero, Luis Ciges, José Yepes, Francisco Casares, José Luis Baringo, Manuel 
Artero, Tomás Pacheco   
Color  -  90 min. 
Estrena: Madrid, 1987 
 
 
 
SCALPS (VENGANZA INDIA)  (1987) 
 
Producció: Beatrice Film s.r.l. (I), Multivídeo S.A. (E) 
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Productor: Isabel Mulá, José Mª Cunillés 
Director de producció: Sergio Cortona 
Director: “Werner Knox” (Bruno Mattei) 
Argument: Italo Gasperini, Richard Harrison 
Guió: Bruno Mattei, Roberto di Girolamo, José Mª Cunillés 
Fotografia: Julio Burgos, Luigi Ciccarese 
Música: Luigi Ceccarelli 
Decorats: Angel Arzuaga 
Muntatge: Vicenzo Vanni 
Intèrprets: Vassili Karis, Mapy Galán, Albert Farley, Charlie Bravo, Benny Cardoso, 
Emilio Lindner 
Color  -  102 min. 
Estrena: 1987 
 
 
 
EL LUTE. CAMINA O REVIENTA  (1987) 
 
Producció: Multivídeo S.A. (E) 
Productor: José María Cunillés 
Producció executiva: Isabel Mulá 
Director: Vicente Aranda 
Argument: basat en els llibres de memòries autobiogràfics d’Eleuterio Sánchez “El Lute” 
Guió: Vicente Aranda, Joaquín Jordà, Eleuterio Sánchez 
Fotografia: José Luis Alcaine 
Música: José Nieto 
Decorats: Josep Rosell 
Muntatge: Teresa Font 
Intèrprets: Imanol Arias, Victoria Abril, Antonio Valero, Carlos Tristancho, Margarita 
Calahorra, José Cerro, José Manuel Cervino, Raúl Fraire, Manuel de Blas, Manuel 
Zarzo, Diana Peñalver, Rafael Hernández, Luis Marín, Alicia Agut, José Luis Alexandre, 
Mª Carmen Alvarado, Román Ariznavarreta, Máximo Astray, Luis Barbero, Jorge 
Bosso, Carlos Bravo, Anastasio Campoy, José Camacho, José Canalejas, Ignacio 
Carreño, Francisco Catalá, Saturno Cerra, Francisco Clement, Antonio Dechent, 
Vicente Del Aguila, Isabel Del Palacio, Amador Dobarganes Ruiz, Jesús Enguita, Mª 
Isabel Escaño Rueda, José Mª Escuer, Piero Falla, José Mª Gambín, José Mª García, 
Chema Gil, Agustín Guevara, Mª Jesús Hoyos, José Mª Labernie, José Luis Lemos, 
Mery Leyva, Arturo López, Javier Lozano , Paco Maestre, Carlos Marcet, Felipe Martín 
Puertas, Fernando Martín, Daniel Medrán, Enrique Navarro, Ricardo Palacios, Miguel 
Palenzuela, José Ramón Pardo, Raúl Pozos, Francisco Piquer, Santi Pons, Alvaro 
Quiroga, Paco Racionero, Ramón Reparaz,, Antonio Ross, José Sacristán, Manuel 
Salguero Luque, Yelena Samarina, Oscar San Juan, José Segura, Mario Siles, Rubén 
Tobías, Manuel Torrremocha, Alfonso Vallejo, Rafael Vaquero, Francisco Vidal, José 
Vivó, José Yepes 
Color  -  125 min. 
Estrena: Barcelona, 1987 
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EL LUTE II MAÑANA SERÉ LIBRE  (1988) 
 
Producció: Multivídeo S.A. (E), M.G.C. Producciones Cinematográficas y Audiovisuales 
S.A. (E) 
Productora: Isabel Mulá 
Producció executiva: José María Cunillés 
Director: Vicente Aranda 
Argument: basat en els llibres de memòries autobiogràfics d’Eleuterio Sánchez “El Lute” 
Guió: Vicente Aranda, Joaquín Jordà, Eleuterio Sánchez 
Fotografia: José Luis Alcaine 
Música: José Nieto 
Decorats: Josep Rosell 
Muntatge: Teresa Font 
Intèrprets: Imanol Arias, Ángel Pardo, Jorge Sanz, Pastora Vega, Blanca Apilánez, 
Sílvia Rodríguez, Montserrat Tey, Antonio Iranzo, Margarita Calahorra, Terele Pávez, 
José Cerro, Rafael Hernández, Núria Hosta, Pedro Díez del Corral, Alberto Alonso 
López, Pedro Álvarez Osorio, Miguel Blanco Leña, Susana Buen Piedrafita, Samuel 
Cabrera Gil, Antonio Campos Bernal, Idilio Cardoso Trujillo, Manuel de Benito, Antonio 
Dechent, Miguel de Grandi, Héctor Dona Vega, Antonio Escudero, Emilio Escudero, 
Cesáreo Estébanez, Ana Frau Singala, Victorico Fuentes, Juan Furest Rivero, 
Jerónimo García Pérez, Roberto García Quintana, Alfonso Goda Alabau, Francisco 
Guijar, Manuel Guijar Cubero, Mª del Mar Hernández. Gabriel Latorre García, Antonio 
Lorenzo Andrés, Nemesio Pedro Lavilla, Luis Maluenda San Pedro, Gabriel Llopart 
Font, José Martínez Martínez, José Manuel Martín, Víctor Melero Iturralde, Manuel 
Martínez Peinado, Vanesa Navarro Liaño, Juan Motilla Brito, Juan Ortiz Carmona, Juan 
Ochoa Suárez, Fulgencio Saturno Hernández, Juan Rodríguez Recio, Damián Velasco, 
Juan Jesús Valverde, Encarna Vilches Romero 
Color  -  122 min. 
Estrena: Barcelona, 1988 
 
 
 
SOLO O EN COMPAÑÍA DE OTROS  (1990) 
 
Producció: Multivídeo S.A. (E), M.G.C. Producciones Cinematográficas y Audiovisuales 
S.A. (E) 
Productor: Isabel Mulá 
Producció executiva: José María Cunillés 
Director de producció: Enrique Jiménez 
Director:Santiago San Miguel 
Guió: Santiago San Miguel 
Fotografia: José Luis Alcaine 
Música: Ricard Miralles 
Decorats: Angel Arzuaga 
Muntatge: José Salcedo 
Intèrprets: Agustín González, Juan Ribó, Ana Álvarez, Juan Jesús Valverde, Francisco 
Bas, Montserrat Salvador, Miguel Palenzuela, Raúl Fraire, Miguel Rubio, “La Polaca”, 
Máximo Astray, José Luís Barceló, José María Caffarel, José Enrique Camacho, José 
Cerro, Julio Corrachano, Alberto Delgado, Oscar Francés, Lola Lemos, Concha Leza, 
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Ramón Lillo, Antonio Medina, Nelson Modlin, Joaquín Molina, Manuel Salgero, 
Fulgencio Saturno Hdez., Mariano Vidal Molina, José Yepes 
Color  -  99 min. 
Estrena: Madrid, 1991 
         
 
 
UN SOLTERO CON MUCHA CUERDA / ALL TIED UP  (1992) 
  
Producció: Multivídeo S.A. (E), M.G.C. Producciones Cinematográficas y Audiovisuales 
S.A., Irongate Entertainment Group (EUA) 
Productor: Isabel Mulá 
Coproductor: José María Cunillés 
Director: John Mark Robinson 
Guió: Robert Madero, “I. Markie Lane” (Isabel Mulá) 
Fotografia: Alfredo F. Mayo 
Música: Bernardo Bonezzi 
Direcció artística: Fiona Mulá 
Muntatge: Peter Teschner 
Intèrprets: Zach Galligan, Teri Hatcher, Lara Harris, Abel Folk, Olivia Brown, Tracy 
Griffith, Edward Blatchford, Rachel Sweet, Melora Walters, Vivianne Vives, Phyllis 
Chase, Alvina Johnson  
Color  -  90 min. 
Estrena: Madrid, 1993 
 
 
 
MARQUISE  (1998) 
 
Producció: Mulitvídeo S.L. (E), Stephan Films (F), France 3 Cinéma (F), AMLF (F), 
Alhena Films (S), 3 Emme Cinematografica (I), Dania Film (Itàlia), Vip National 
Audiovisual (I), Mediaset (I). Amb la col.laboració de Canal + (E) i Procirep (F). I la 
participació de Canal + (F) i Cofimage (F) 
Producció executiva: Aldo lado, Linda Gutenberg, Vera Belmont 
Coproductors: Chris Bolzi, Leo Pescarolo 
Producció associada: José María Cunillés, Isabel Mulá 
Producció executiva: Aldo Lado, Linda Gutenberg  
Director: Véra Belmont 
Guió: Jean-François Josselin, Vera Belmont, Marcel Baulieu 
Fotografia: Jean Marie Drejou 
Música: Jordi Savall 
Decorats: Gianni Quaranta 
Muntatge: Martine Giordano, Babak Karimi 
Intèrprets: Sophie Marceau, Bernard Giraudeau, Lambert Wilson, Patrick Timsit, Thierry 
Lhermitte, Remo Girone, Romina Mondello, Estelle Skornik, Anne-Marie Philipe, 
Christine Joy, Beatrice Palme, Francisco Casares, Guillermo Antón, Eric Boucher, 
Stephane Boucher, Patrice Melennec, Simón Andreu, Vicky Peña, Georges Wilson, 
Marianne Basler, Jacques Pater  
Color  -  122 min. 



 196

Estrena: Madrid, 1999 
 
 
 
EL COMETA / L’ANNÉE DU COMÈTE  (1998) 
 
Producció: Multivídeo S.L. (E), Alhena Films (F), Resonancia Productora (M); amb la 
col.laboració de  
Amb la col.laboració de: Canal + (E), Imcine – Instituto Mexicano de Cinematografía (M) 
Amb la participació de: Canal Plus (F), Organización Ramírez (M), Tabasco Films (M), 
Tragaluz Producciones (M), Gecisa Internacional (M) 
Productors: Salvador de la Fuente, Fernando Cámara 
Coproductors: Chris Bolzli, José María Cunillés, Isabel Mulá 
Productor associat: Gerardo Barrera 
Director: Marisa Sistach, José Buil 
Guió: Marisa Sistach, José Buil i la col.laboració de Consuelo Garrido 
Fotografia: Gabriel Beristain (B.S.C.) 
Música: Eduardo Gamboa 
Direcció artística: Patricia Rigenbach 
Muntatge: Guillermo S. Maldonado 
Intèrprets: Diego Luna, Ana Claudia Talacón, Carmen Maura, Patrick Le Mauff, Juan 
Carlos Colombo, Gabriel Retes, Fernando Rubio, Manuel Ojeda, Arcelia Ramírez, 
Alfredo Gurrola, José Antonio Coro, Patricia Aguirre, José R. Palacios, Jaime Estrada, 
Israel Martínez, Evelio Arias, Noel Urbina, Ramón Bazet, Ricardo Rivero, Dagoberto 
Gama, Carmen Herrera, Jimena Fragoso, Gabriel Fragoso, Nicolás Jasso, Ehécati 
Gutiérrez, Valdiri Durand, Mariana Silva, Pía Buil Sistach, Pablo Delgado, Juan Cámara 
Color  -  95 min. 
Estrena: Madrid, 1999 
 
 
 
IMAGINING ARGENTINA  (2003) 
 
Producció: Multivídeo S.L. (E), Arenas Entertaiment Spain S. L. (E), Imagining 
Argentina Productions Limited (GB) 
Productors:Geoffrey C. Lands, Michael Peyser, Diane Sillan Isaacs, Santiago Pozo 
Productors executius: Kirk d’Amico, Philip Von Alvensleben 
Coproductors executius: Lucas Foster, Jordi Ros, Lourdes Díaz 
Coproductors: José María Cunillés, Isabel Mulá 
Direcció de producció: José Luis Escolar 
Director: Christopher Hampton 
Guió: Christopher Hampton 
Fotografia: Guillermo Navarro ASC 
Música: George Fenton 
Direcció artística: Bárbara Pérez Solero 
Muntatge: George Akers 
Intèrprets: Antonio Banderas, Emma Thompson, Rubén Blades, María Canals, Bruno 
Becker, Leticia Dolera, John Wood, Claire Bloom, Anton Lesser, Irene Escolar, 
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Fernando Tielve, Héctor Bordoni, Horacio Oblón, Anthony Díaz-Pérez, Luis Antonio 
Ramos, Stella Maris, Carlos Kaniowsky, Concha Hidalgo, Ana Gracia   
Color  -  105 min. 
Estrena: 2004 
 
 

b) Sèries TV 

  

POLY EN ESPAÑA  (1971)  
 
Producció: Palcia (E), S.E.F.A. (F) per a TVE i l’ORTF 
Productors executius: Josep Mª Cunillés i Christiane Colonna 
Director: Claude Boissol 
Guió: Cécile Aubry 
Gènere: Sèrie TV 
(13 x 26’) 
 
 
 
EL LUTE  (1988)  
 
Producció: Multivídeo (E) per a TVE 
Productor: Josep Mª Cunillés 
Director: Vicente Aranda 
Guió: Vicente Aranda, Joaquim Jordà, Eleuterio Sánchez 
Gènere: Sèrie TV 
(5 x 60’) 
 
 

c) Curtmetratges i documentals  

 
CONSUMO DE FELICIDAD  (1968)  
 
Producció: Films Canigó  (E) 
Director de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Montse Faixat (“Joan Arnau”) 
Guió: Mª Aurèlia Campany i Vicent Lluch 
Argument: Montse Faixat (“Joan Arnau”) 
Director fotografia: José Luis Valls 
Música: Manuel Gas 
Intèrprets: Ernest Serrahima 
B / N  -  22 min. 
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POR MADRID CON WAGNER  (1970)  
 
Producció: Films Canigó  (E) 
Cap de producció: Antonio Martos 
Director: Francisco Colombo 
Guió: Francisco Colombo 
Argument: José Alejandro Cribeiro 
Director de fotografia: José Luis Sanz 
Muntatge: Miguel Angel Santamaría 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  15 min. 
 
 
 
LA LÍNEA (FERDINAND PASCAL)  (1970)  
 
Producció: Films Canigó  (E) 
Director: Martí Pey 
Ajudant direcció: Ernest Blasi  
Guió: Miguel Martí 
Argument: Miguel Martí 
Director fotografia: Francisco Vives 
Muntatge: Luis Puigvert 
Dibuixos: Martí Pey 
Animació: Ramon Galí 
Efectes: Ramon Galí 
Gènere: Curtmetratge animació 
B / N  -  Color  -  7 min. 
 
 
 
UNO  (1970)  
 
Producció: Teide P.C.  (E) 
Director de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Javier R. Estebán 
Guió: Javier R. Estebán 
Director fotografia: Pedro Domènech 
Música: Luis Gomis 
Muntatge: Maricel Bautista 
Intèrprets: Ketty Ariel, Carlos Domènec, Elena Guasch, Salvador Vives 
Gènere: Curtmetratge ficció 
Color  -  13 min. 
 
 
 
PIRINEU CATALÀ (HIVERN)  (1970)  
 
Producció: Teide P.C.  (E) 
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Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquim Coll Espona 
Guió: Joaquim Coll Espona, Josep Mª Espinàs 
Director de fotografia: Antonio Millán 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -   11 min. 
 
 
 
FARIGOL  (1971)  
 
Producció: Vértigo P.C.  (E) 
Productor: Josep Mª Minguella 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Francesc Bellmunt 
Guió: Francesc Bellmunt i Josep Mª Vallès 
Director de fotografia: Tomàs Pladevall 
Música: Joan Pineda 
Muntatge: Ramon Quadreny 
Dibuixos: Josep Mª Vallès, Antonio Moreno, Cosme Julián 
Gènere: Curtmetratge ficció 
Color  -  4 min. 
 
 
 
CATARSIS  (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Alejandro Carniero 
Guió: Alejandro Carniero 
Director fotografia: José Luis Vallés 
Muntatge: Fermín Mor 
Intèrprets: Nadala Batiste, Fernando Cavestany, Vasco de Nogales, Pedro Buades, 
Teresa Miquel, Enrique Pons, Tati Roger 
Gènere: Curtmetratge ficció 
Durada: 24 min. 
B / N 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – VALL D’ARAN Y ALTA RIBAGORZA  
(1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 



 200

Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  13 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – SOLSONÈS Y BERGUEDÀ  (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  13 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – OSONA Y RIPOLLÈS  (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  17 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – GIRONÈS Y LA GARROTXA  (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  14 min. 
 
 



 201

 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – LA CERDANYA Y ANDORRA  (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  12 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – BAGÈS, LLOBREGAT Y BARCELONA  
(1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  17 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – L’EMPORDÀ Y EL ROSSELLÓ  (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  16 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – L’ALT URGELL Y EL PALLARS (1971)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
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Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  14 min. 
 
 
 
CATALUNYA A TRAVÉS DEL ROMÁNICO – EL SEGRIÀ, LES GARRIGUES Y LA 
NOGUERA  (1972)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Director de producció: Federico Martí 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Joaquín Coll Espona 
Guió: Joaquín Coll Espona, Joan Ainaud de Lasarte, Josep Mª Espinàs 
Director fotografia: Joaquín Coll Espona, Jaume Deu Casas 
Muntatge: Emilio Rodríguez 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  12 min. 
 
 
 
PICASSO EN CATALUNYA  (1976)  
 
Producció: Estela Films  (E) 
Cap de producció: Josep Mª Cunillés 
Director: Josep Palau i Fabre 
Guió: Josep Palau i Fabre 
Director de fotografia: Francisco Marín 
Música: Antonio Vivaldi , Johann Sebastian Bach , V. Bou , Toti Soler  
Muntatge: Teresa Alcocer 
Gènere: Curtmetratge documental 
Color  -  29 min. 
 
 
 
FIONA  (1979)  
 
Producció: Films Dara  (E) 
Directora: Isabel Mulá 
Guió: Isabel Mulá 
Argument: Roser Oduber 
Directora fotografia: Montse Faixat 
Música: Joan Enric Garde 
Intèrprets: Roser Oduber, Isabel Bes, Maurici Farré, Àngela Martínez, Teresa Vilardell, 
Jaume Valls  
Gènere: Curtmetratge ficció 
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Color  -  11 min. 
Estrena: 1980 
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Minidisc 1 - Tàrrega, Igualada, Madrid. Inicis fins la finalització dels estudis a l’EOC. (1) 

18 gener de 2008 

 

Minidisc 2 - Tàrrega, Igualada, Madrid. Inicis fins la finalització dels estudis a l’EOC. (2) 

1 febrer de 2008 

 

Minidisc 3 - Amb el carnet de la professió a la mà. De Films Canigó (1968) a Films Dara 

(1976). [Stella Films, Poly en España, El Coyote,...] 

22 febrer de 2008 

 

Minidisc 4 - Films Dara i Aura Films [El mirón i els films d’en Larraz, Un papillón sûr 

l’épaule,...] 

7 març de 2008 

 

Minidisc 5 - Los restos del naufragio (1978) 

28 març de 2008 

 

Minidisc 6 - Tasca com a membre de la Junta de Valoració de la Dr. Gral de 

Cinematografia (fins el 1982) 

4 abril de 2008 

 

Minidisc 7 - Apocalipsis Canibal (1980), Huída al sur,.... La distribució: Un dromedario 

en el armario. La posssibilitat de fer Operación Ogro 

25 abril de 2008 
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Minidisc 8 - Pelimex (1981) 

9 maig de 2008 

 

Minidisc 9 - Creació de Raccord Producciones i Multivídeo SL (1982). Després de 

Pelimex: El caso Almería (1983) 

23 maig de 2008 

 

Minidisc 10 - De Crimen en familia (1984) a Sólo o en compañía de otros (1992) 

6 juny de 2008 

 

Minidisc 11 - El Lute (I) i (II). La pel.lícula i la sèrie televisiva 

27 juny de 2008 

 

Minidisc 12 - De 1990 a Imaginig Argentina 

4 juliol de 2008 

 

Minidisc 13 - Projectes: els no realitzats i els de futur 

25 juliol de 2008 

 

 

5.4. Altra documentació (contractes, fotografies, cartells,...) 
 

? Convocatòria a Josep Mª Cunillés, com a delegat de curs, per a assistir a la Junta 

Acadèmica de l’EOC, i anuncis d’expedients per haver participat en actes no 

autoritzats (1967) (p. 212-214) 

? Documentació referent a les Jornades Internacionals d’Escoles de Cinematografia 

(cartell, comitè organitzador, conclusions, incidents,...) celebrades dins el marc de la 

Setmana Internacional de Cinema i Foto, que es va fer a Sitges del 30 de setembre 

al 6 d’octubre de 1967.  (p. 215-223) 

? Carnets d’en Josep Mª Cunillés del ‘Sindicato Nacional del Espectáculo’ (2 de juliol 

de 1969) i de l’ ‘Asociación de Titulados en Cinematografía’ (6 de juny de 1969)  

(p. 224-225) 

? Material promocional de Poly en España (1970)  (p. 226-228) 
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? Negativa de Catherine Deneuve a participar en el projecte de Paco Betriu, La plaça 

del diamant, a qui se li oferia el paper protagonista de ‘Colometa’. En aquells 

moments la producció la portava Cunillés. Amb aquesta negativa s’estanca el 

projecte i l’abandona, que reixirà uns anys més tard   (p. 229-230) 

? Propostes de compra i distribució a l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina de sèries de 

TV de productores franceses.  (p. 231-233) 

? El fin de la inocencia (1976). Notificació de canvis en l’equip de rodatge.  

(p. 234) 

? El fin de la inocencia (1976). Reclamacions sobre la supressió de certes escenes, 

per part de la Direcció Gral. de Cinematografia a partir d’un comunicat del 18 

d’agost (telegrama de J.R. Larraz –el director-, al.legacions de la productora,....)       

(p. 235-242) 

? El fin de la inocencia (1976). Al.legacions sobre la no autorització del cartell 

publicitari del film. (p. 243-245) 

? Cartells de diversos films de J.R. Larraz: El mirón (1977), Luto riguroso (1978) –fets 

amb Promociones Aura- i  El periscopio (1979) –amb Films Dara i Estela Films-. 

L’estètica dels cartells orienta sobre quin tipus de film és.     (p. 246-248) 

? Pressupost de Luto riguroso (1978)      (p. 249-256) 

? Cartell de Los restos del naufragio de Ricardo Franco (1978) fou realitzat per Iván 

Zulueta, qui també fou ajudant de direcció del film.   (p. 257) 

? Proposta elevada al Ministre de Cultura per nomenar Josep Mª Cunillés com a Vocal 

de la ‘Subcomisión de Valoración Técnica de la Comisión de Visado de Películas 

Cinematográficas’  (1978)     (p. 258) 

? Contracte de coproducció del film de Luc Béraud La huída / La desbandada entre 

Films Dara i Cinéproduction (1980)  (p. 259-272) 

? Catàleg de distribució de ‘Pelimex’ (films mexicans i alguns europeus) (1981-

1983)   (p. 273-279) 

? Pressupost d’El Caso Almería. Fragment que correspon als capítols artístic i tècnic. 

Es pot constatar una notable diferència en el model, respecte al model de Luto 

riguroso. (1983) (p. 280-289) 

? Pla de rodatge d’El Caso Almería (1983)       (p. 290) 
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? Comentaris i crítiques aparegudes en periòdics o setmanaris estrangers -‘Variety’, 

‘Newsweek’ i ‘Frankfurter Allgemeine’- arran del film El Caso Almería (extret del 

‘press-book).  (1984)      (p. 291) 

? ‘Ranking’ dels vídeos més llogats a l’Estat Espanyol. En el març de 1985 El Caso 

Almería és el 6è més llogat arreu de l’estat. (1985)  (p. 292) 

? Pressupost per la campanya de promoció de Crimen en familia (1985)        

(p. 293-300) 

? Pla de treball de Así como habían sido / Trío (1985)    (p. 301-302) 

? Foto de la detenció d’El Lute en el periòdic ‘El Caso’ (18 juny 1966) i cartell del film 

El Lute. Camina o revienta (1987) que il.lustra l’escena final del film. Similitud entre 

ambdues imatges.       (p. 303) 

? Fotos del rodatge del Solo o en compañía de otros de Santiago San Miguel. En la 

foto superior veiem a la productora Isabel Mulà –amb ulleres fosques- al costat de 

l’actriu protagonista, Ana Álvarez. La foto inferior, veiem al director de fotografia 

José Luis Alcaine, i al fons Isabel Mulà i Josep Mª Cunillés. Al costat d’Alcaine, hi 

trobem Fiona Cunillés, filla dels productors, qui feia tasques de meritòria de 

producció en aquest film. (1990)     (p. 304) 

? Contracte per la distribució de Solo o en compañía de otros per part de Multivídeo i 

Esmerald Films. (1990)         (p. 305-309) 

 

 
 

































 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 

   
 

























































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

 



 
 
 








