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SINOPSE
a

Cosmo Vitelli, un veterano da Guerra 
de Corea con débedas de xogo, po-
súe  un  local  de  striptease.  Cando 
perde 23.000 dólares nunha partida 
ilegal,  os  seus  acredores  suxírenlle 
que pague a débeda cun asasinato.

CRÍTICA DE CINE TRANSIT

Por que amo  The Killing of a Chi-
nese Bookie (por Sarinah Masukor)
O novelista Jonathan Lethem come-
za  un  ensaio  sobre  a  súa  obsesión 
por  John  Cassavetes  cun  home  e 
unha muller que se separan tras ver 
un  filme  do  cineasta.  El  espétalle: 
“Deixa de dicir que me queres por-
que se non amas esta película é que 
non me queres, porque esta película 
é todo para min, eu son esa pelícu-
la”. Perdóovos se pensastes que Le-
them está a referirse aquí a min e á 
miña película favorita, The Killing of 
a Chinese Bookie, unha obra mestra 
da luz e a cor.

The Killing of a Chinese Bookie é un 
conto de gánsters, unha historia de 
amor, un filme noir e un experimen-
to de luz e forma. É unha película la-
biríntica, axitada e xenerosa. Difícil 
nalgunhas  partes  e  espléndida nou-
tras. Resumindo: Cosmo Vitelli  con-
trae unha débeda e no intento por 
salvar  o  Crazy  Horse  West,  o  seu 
amado  pero  pouco  lucrativo  night-
club, termina asasinando a un corre-
dor de apostas.

Hai  momentos  que  me deixan  fóra 
de  combate:  o  rostro  dunha  moza 
atravesado pola luz dourada e o mo-
vemento nervioso dos seus brazos e 
pernas mentres se revolve nunha ira 
que  non  pode  expresarse  en  pala-
bras; o vermello e rosa intensos du-
nha cortina de pedras mentres esta 
se balancea, fóra de foco, cruzando 
a pantalla; o modo en que os escin-
tileos bañan o rostro de Cosmo unha 
e outra vez, coma se fose a propia 
materialidade  da película  a que nos

lembra o fácil que é perdernos de 
vista  a  nós  mesmos.  Pero  o  que 
máis  me gusta  é  como todos  eses 
elementos se combinan para crear 
un filme que está vivo.

As  interpretacións  nesta  película 
son as máis auténticas que vin nun-
ca e o xeneroso traballo de cámara 
contribúe  a  que  o  parezan  aínda 
máis.  Cando  finalmente  vemos  ao 
corredor de apostas, resulta ser un 
home vello,  con lentes  grosas  e o 
peito  afundido.  Mentres  Cosmo,  a 
piques de disparar, treme co seu re-
vólver, o corredor de apostas avan-
za con dificultade pola súa piscina 
cuberta asubiando suavemente, pa-
ra si mesmo. O momento é tan pri-
vado e a cámara está tan presente, 
movéndose  co  actor,  que  é  difícil 
crer que estamos a ver un filme. O 
home está a ofrecer nos a interpre-
tación da súa vida.

Nas  películas  de  Cassavetes  a  cá-
mara sempre se apaña para bailar 
cos actores mentres eles saltan dun 
lado a outro da pantalla, pero neste 
filme a conexión é asombrosa. Esta 
presenza é a razón pola que nunca 
dubido cando o protagonista conse-
gue disparar  aos gardas e abando-
nar o escenario. Talvez Cosmo sexa 
un  home ordinario,  pero  “está  na 
zona” e nós estamos aí canda a el.

O filme é unha sucesión destes voos 
e rupturas, momentos de acción se-
guidos por interrupcións mundanas, 
dúbidas  rotas  por  explosións  de 
enerxía incontrolada. A cámara de-
tense no pomo dunha porta, respira 
e  precipítase  no  mesmo  intre  en 
que Cosmo se derruba dentro dunha 
habitación. Unha moza corre pero é 
detida por unha porta que se atas-
ca. Hai un momento de quietude, a 
porta  ábrese  abruptamente,  a  luz 
invádeo todo e o filme continúa.

Non  sempre  amei  este  filme  do 
mesmo xeito en que o fago agora. 
Ao principio  perdíame con algunhas

das súas partes, aburríame cando a 
película tomaba desvíos e malgasta-
ba tempo vagabundeando por pare-
des e chans que entraban e saían de 
foco.  O  amor  chegou  aos  poucos 
cando volvín velo outra vez, e logo 
outra vez, e hoxe raramente pasa un 
día sen que lembre un xesto, un re-
facho  de  luz  ou  algunha  frase  re-
tranqueira. E moi a miúdo penso en 
Mr. Sophistication, o exhausto e frus-
trado  frontman do  Crazy  Horse 
West, que termina o filme cunha de-
sesperada interpretación do  I  Can't  
Give  You  Anything  but  Love.  Unha 
das  strippers  prende  lume  ao  seu 
ombreiro e rumorea: “El pensa que 
non o queremos, pero si o facemos”. 
El deambula fóra do escenario, a súa 
maquillaxe  manchada  pola  suor,  os 
seus ombreiros pesados. É unha ima-
xe perfecta  da vida en toda a  súa 
desilusión carnal.

The Killing of a Chinese Bookie lém-
brame como actuar e como compor-
tarme, como vivir o momento e co-
mo  agarrarme  ás  cousas  que  máis 
aprecio:  “practicar  o  mellor  deste 
mundo, estar a gusto”.

SIGNIFICADO OCULTO
Ben Gazzara non estaba contento co 
seu papel, pois non era quen de co-
nectar  co seu personaxe.  Todo isto 
mudou  cando  Cassavetes  lle  expli-
cou, chorando, que o seu personaxe 
e a película eran unha metáfora das 
loitas do director por facer realidade 
os seus propios soños.

RECEPCIÓN
A recepción  do  filme  en  1976  foi 
pésima.  En  xeral,  a  crítica  nortea-
mericana non a comprendeu. Antes 
da estrea,  Cassavetes cría que sería 
a súa película máis comercial, e pa-
gou do seu peto toda a  promoción, 
pero foi un fracaso total. Só se recu-
perou o investido cando se distribuíu 
en Europa a versión abreviada. Cos 
anos  fíxose  mítica.  Era  unha  obra 
mestra, e case ninguén soubo velo.
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