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SINOPSE
a

Fascinado  pola  extraordinaria  auto-
biografía  de  Sterling  Hayden, The 
Wanderer (1963), Wolf-Eckart Bühler 
pasou case un ano buscando ao actor 
americano para conseguir os dereitos 
do libro e poder facer unha adapta-
ción  cinematográfica.  Atopouno  en 
Francia, vivindo nunha barcaza preto 
de Besançon. Hayden non só lle deu 
o seu permiso senón que lle suxeriu 
filmar  tamén  as  conversas  que  es-
taban a ter. Este  documental é o re-
sultado directo do seu encontro, un 
emocionante  retrato  do  mariñeiro, 
heroe de guerra,  partisano,  estrela 
de  Hollywood,  comunista  e  tamén 
colaborador do FBI, Sterling Hayden.

REPORTAXE DE GREGORIO 
BELINCHÓN EN EL PAÍS

Sterling  Hayden  leva  unha  estraña 
barba que lle asemella a un Abraham 
Lincoln con canas.  Baixo  a  cuberta 
da  súa  gabarra,  ancorada  no  río 
Doubs ao seu paso pola cidade fran-
cesa  de  Besançon,  acumúlanse  li-
bros, botellas de viño, roupa, recor-
dos,  estraños  obxectos  e  unha  má-
quina de escribir. Nese camarote, o 
actor tenta escribir un libro sobre o 
rancor. É xullo de 1981, e os espa-
ventos de Hayden teñen un público: 
o  escritor  alemán  de cinema Wolf-
Eckart Bühler e os seus amigos, que 
durante tres días filman os delirios e 
as  agudezas  daquela  antiga  estrela 
de Hollywood macerada en alcol aos 
seus  65  anos.  “Sempre  era  un  fo-
rasteiro e adaptou unha vida de me-
do, soidade e axitación para mante-
lo”, resume en a voz do director.
Con aquel material Bühler construíu 
o documental O faro do caos (1983), 
e de paso conseguiu os dereitos para 
levar  ao cinema a autobiografía  de 
Hayden  The Wanderer  (Vagabundo) 
(1963),  que en pantalla se titularía 
O naufraxio (1984), centrada na súa 
infame declaración ante o Comité de 
Actividades  Antiamericanas, que en-

cirrou a caza de bruxas.  Nunca se 
estrearon en España...  até que se 
proxectaron no festival Play-Doc de 
Tui.  Alí  puideron  gozar  dunha  das 
mellores historias que agocha a ida-
de de ouro de Hollywood, a do ma-
riño que renegou de ser estrela de 
cinema, a do único soldado estado-
unidense condecorado polo seu go-
berno coa Estrela  da Prata  e  pola 
Iugoslavia  de  Tito,  a  do  actor  d'A 
xungla de asfalto, de John Huston, 
The  Killing e  Teléfono  vermello?  
Voamos cara a Moscova,  ambas as 
de  Stanley  Kubrick,  ou  de  Johnny 
Guitar, de Nicholas Ray.
“Hayden non foi exactamente como 
mo esperaba”,  lembraba por  telé-
fono Bühler.  “Estaba  moi  alcoholi-
zado”. O actor, n'O faro do caos, le 
en voz alta textos propios e do seu 
admirado Robert Louis Stevenson, e 
acompaña  cada  frase  cun  eterno 
“ummm”, un tic talvez nado do al-
col. “Por que bebo? Non o sei”, di. 
“Traballar  en  cinema  é  fácil”,  ri, 
pero asustado conta que non logra 
escribir. “Foi a súa paixón, e desde 
os 16 anos facíao”, rememora Büh-
ler.  “Con  todo,  os  seus  anos  en 
Hollywood e o seu alcoholismo en-
frontárono á máquina de escribir”.
Hayden medrou en diversas vila da 
costa atlántica estadounidense. Con 
20 anos xa era mariño de grandes 
veleiros  e  aos  22  ascendeu  a  ca-
pitán.  Alguén  en  Paramount  viu 
unha foto súa nunha regata e cha-
márono para unha proba de cáma-
ra. Así entrou no mundo do cinema; 
pola  súa  altura  (1,96  metros)  e 
apostura  alcumárono  “o  belo  deus 
louro viquingo”.

Hayden sabía o que quería. Actuou 
en Virginia e en Bahama Passage en 
1941, casou coa actriz protagonista 
de  ambas,  Madeleine  Carroll,  e, 
conseguido o diñeiro que precisaba 
para mercar unha goleta, liscou de 
Hollywood cara a outra aventura: a 
Segunda Guerra Mundial.

No conflito bélico, escondeuse baixo 
un pseudónimo e  entre as súas fa-
zañas estivo comandar con éxito un 
convoi de 400 barcos para levar pro-
visións  aos  partisanos  iugoslavos.  Á 
súa volta a casa, entrou no Partido 
Comunista,  que  pronto  abandonou 
desencantado. Fichouno Paramount, 
pero,  pola  súa  aparición  nas  listas 
negras, de xuño de 1946 a xuño de 
1949 só  traballou  75 días.  Hayden, 
comesto polas dúbidas e aconsellado 
polo  seu  psiquiatra,  testificou  pri-
meiro  ante  o  FBI  e posteriormente 
ante o Comité de Actividades Antia-
mericanas. Ese proceso é o que con-
ta O naufraxio, e grazas á súa decla-
ración enlazou película tras película 
na  década  dos  50.  Converteuse  en 
estrela. Finalmente, a inicios do 60, 
anoxado, fuxiu de Hollywood, pediu 
perdón a quen delatara “aínda que 
non revelara  ningún nome novo”  e 
foise a vivir á gabarra a Europa. “Só 
traballo  para  produtores  indepen-
dentes”, aseguraba, aínda que si ac-
tuou n'O padriño.
Durante  as  súas  últimas  dúas  dé-
cadas de vida, Sterling Hayden viviu 
seis meses ao ano na gabarra O faro 
de Islandia, que mercou en Holanda 
en 1968, e que ao principio fondeou 
en París. Posteriormente dedicouse a 
percorrer  rutas  fluviais  francesas. 
Por iso custoulle un ano a Wolf-Eck-
hart  Bühler  (daquela  editor  da  re-
vista  cinematográfica  Filmkritik) 
atopar  ao  actor,  ata  que  por  fin 
achou a súa barcaza atracada en Be-
sançon. Os outros seis meses Hayden 
repartíaos  entre  San  Francisco  e 
Sausalito, onde residían a maioría do 
seu seis fillos, e Nova York e Connec-
ticut, onde vivía a súa esposa,  Ca-
therine  Devin  McConnell.  Así  fuxiu 
da industria  do cinema,  onde viviu 
“un abismo sen fin”, segundo a súa 
autobiografía. Bühler asegura: “Hay-
den era tan prisioneiro daquel barco 
como dono da súa liberdade. Como 
el mesmo escribiu, era un home en 
guerra consigo mesmo”.
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