
ESQUILACHE 
 

I. FICHA TÉCNICA 

1. Título: Esquilache 

2. Nacionalidade: Española 

3. Ano de produción: 1.988 

4. Directora: Josefina Molina 

5.  Intérpretes: Fernando Fernán Gómez 

(Esquilache), José Luis López Vázquez 

(Campos), Angela Molina (Fernanda), Angel de 

Andrés (Ensenada), Concha Velasco (Marquesa 

de Esquilache), Adolfo Marsillac (Carlos III). 

6. Guión.-Joaquín Oristrell, José Sámano, 

Josefina Molina 

7. Música: José Nieto 

8. Fotografía: Juan Amorós 

9. Color 

10. Duración: 100 minutos 

 

 

II.-A DIRECTORA E A OBRA 

1. A Directora. Josefina Molina (Córdoba 

1936-) foi a primeira muller que obtivo o diploma de 

dirección na E.O.C. de España. Traballou tamén no teatro ; 

en 1964 comezou a dirixir en TVE onde foi axudante de 

dirección de Pilar Miró e realizou numerosas rodaxes 

dramáticas (La metamorfosis, La fiesta de los carros, 

Noches blancas, Eleonora, El cochero, Durero, La 

promesa, etc.). Como directora de series de televisión 

destacan El camino, Teresa de Jesús e Entre naranjos. Para 

a gran pantalla dirixiu, entre outras, as películas La Lola se 

va a los puertos, Lo más natural e Función de noche. 

En 1998 gañou o premio da Academia da Televisión de España na categoría de Mellor 

dirección pola serie Entre naranjos e en 2003 veu premiado o seu labor por toda unha 

vida dedicada ao cine. 

En 2005 recibiu a Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes. 

En 2011 recibiu o Goya de Honra como recoñecemento á súa traxectoria. 

 

 



2. Esquilache. Baseada na peza teatral de Buero Vallejo Un soñador para un pueblo, a 

película narra as últimas horas no poder de D. Leopoldo de Gregorio, 

Marqués de Esquilache. A acción transcorre nos lugares nos que vivirá 

eses angustiosos días en compañía de personaxes que poden ser tomados 

como emblemas: Fernanda, esencia humillada dun pobo dobremente 

manipulado e Campos, secretario fantoche dunha política intrigante e 

arrimada sen pudor ao sol que máis quenta. 

Respectando basicamente a intención e o clima da obra teatral de partida, 

engádese unha estrutura narrativa propia do cine, acomodando o "flash-

back", a voz en "off" das lembranzas e a historia do momento xuntamente 

con recursos especificamente cinematográficos, como os primeiros planos e 

a montaxe en paralelo de escenas simultáneas. A figura e o drama de 

Esquilache ofrécense á meditación do espectador: a oposición entre o 

político ilustrado e o pobo contrario ao cambio e ao progreso queda case nun 

segundo plano destacando o papel dos poderosos que saen moito peor 

tratados no filme. O pobo é unha masa cega e ignorante que se sinte 

protagonista da historia cando, en realidade, está manexada por outros 

intereses. Pobo e Esquilache son dúas vítimas. A rancia aristocracia 

retrasará, unha vez máis, o progreso de España. 

 

III. GUÍA DE TRABALLO 

 

1. Contexto histórico 

1.1. A que época histórica fai referencia a 

película? 

1.2. Como se denomina o sistema político 

imperante na época?Cal é o seu lema? ¿En que 

movemento ideolóxico se inspira? 

1.3. Baixo que reinado transcorre a acción do 

filme? Indica a súa cronoloxía. 

1.4. A que dinastía pertence o monarca? En que circunstancias herdou o trono? 

1.5. A que problemas de política internacional se fai referencia no filme? 

 

2. Reformismo fronte a inmovilismo 

2.1. Que valores representan o Rei e Esquilache? 

2.2.-Esquilache fala na "Sociedad de Amigos del 

País" de San Sebastián. Que é? Cando aparecen 

as Sociedades de Amigos del País? Con que 

fins? 

2.3. Que outros medios contribuíron á 

propagación das ideas ilustradas? 

2.4. A que problema da administración española fai referencia a película?. 

Lembra a primeira entrevista de Esquilache e Villasanta. 



2.5.Que gran reforma político-administrativa se leva a cabo neste século? 

2.6. En que consiste o proxecto de reformas para Madrid? Que papel xogou nel 

Sabatini? Entérate das súas principais obras. 

2.7. Que outras medidas propón Esquilache 

relativas a: Igrexa, sociedade, economía, modas. 

Gozaron todas da mesma aceptación popular? 

2.8. Que receos existen entre a vella nobreza e 

Esquilache? Que distinta concepción teñen do 

mundo? 

2.9. Que opinión teñen dos españois Carlos III e 

Esquilache? 

2.10. Que orixe ten o desprezo dos españois polo traballo? 

2.11. A que atribúe Esquilache o atraso do país? 

2.12. Indica os principais trazos da vida da Corte española. 

 

3. Todos contra Esquilache. O odio dun pobo 

3.1. Cando e onde tivo lugar o Motín de 

Esquilache? 

3.2 Que se lle critica a Esquilache? Son xustas estas 

acusacións? Por que? 

3.3. En que outra/s época/s da Historia de España o 

odio aos estranxeiros que ocuparon cargos públicos 

orixinou unha revolta? 

3.4. Cal foi a chispa que orixinou o motín? 

3.5. Que outras causas máis fondas foron as causantes? 

3.6. Quen participaron activamente no motín? Cales son as súas reivindicacións? 

3.7. Quen serían os verdadeiros instigadores do motín? 

3.8. Razoa as motivacións das diferentes estamentos sociais na participación. 

3.9. Que móbiles cres que explican a actuación de Ensenada? 

3.10. Explica a frase: ¡Viva el Rey, muera el mal Gobierno! 

3.11. Que medidas adoptou o rei para solucionar a situación? Cal foi o futuro de 

Esquilache? 

3.12. O motín contra Esquilache, afectou á marcha da reforma ilustrada en 

España? 

 

IV. LINGUAXE CINEMATOGRÁFICA 

 Valora a película tendo en conta os seguintes aspectos: 

-Ambientación histórica 

-Interpretación 

-Música 

-Outros aspectos 

 

 

 



Na valoración no traballo terase en conta: a calidade e a exposición dos contidos (0,75 puntos), a 

presentación da información (0,25 puntos) e as achegas e comentarios persoais (1 punto). Para 

comprobar a eficacia e utilidade da elaboración do traballo, o día do exame poderías ter que 

responder a unhas breves cuestións formuladas especificamente sobre algún dos aspectos que 

figuran nel. 

Lembra que o prazo de entrega do traballo son as 24 horas do día anterior ao exame se o envías 

por e-mail ou no momento do exame se o realizas en papel. 

 


