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SINOPSE
a

Medio século despois da publicación 
do libro O cinema segundo Hitchcock 
de François Truffaut, o director Kent 
Jones convida a algúns dos mellores 
directores  do  noso  tempo  (Martin 
Scorsese,  David  Fincher,  Richard 
Linklater, Wes Anderson, James Gray, 
Olivier  Assayas...)  a  compartir  os 
seus pensamentos sobre o mestre do 
suspense, Alfred Hitchcock.

NOTAS DE PRODUCIÓN

Truffaut coñeceu a Hitchcock por vez 
primeira  durante  o  verán  de  1954, 
cando era crítico en Cahiers du Ciné-
ma. En abril de 1962, 8 anos despois, 
escribiu  unha  longa  carta  a  Hitch-
cock que incluía este fragmento:

“Desde que son director a miña ad-
miración cara a vostede non esmore-
ceu un chisco;  pola contra,  é cada 
vez meirande e mudou de natureza. 
Hai moitos directores que aman o ci-
nema, pero o que vostede posúe é 
un amor polo mesmo celuloide e é 
diso precisamente do que me gusta-
ría falarlle. Desexaría que me conce-
dese  unha  entrevista  gravada  que 
duraría uns 8 días, o que ascendería 
a unhas 30 horas de gravación. O ob-
xectivo sería destilar non unha serie 
de artigos  senón un libro  completo 
que  se  publicaría  simultaneamente 
en  Nova  York  e  París,  e  probable-
mente despois en todo o mundo.”

Truffaut pediulle a Helen Scott, in-
térprete  e  cómplice  imprescindible 
do cineasta,  que traducise a carta. 
Sen ela, confesou que xamais se em-
barcaría en similar proxecto. Hitch-
cock respondeu en francés cun tele-
grama desde California que dicía:

“Querido Señor Truffaut, a súa carta 
fixo  que  me  saltasen  as  bágoas. 
Agradézolle moitísimo as súas pala-
bras”.

A entrevista empezou o 13 de agosto 
de  1962,  o  día  en  que  Hitchcock 
cumpría 63 anos.

“Cada  mañá  recollíanos  no  Hotel 
Beverly  Hills  para  levarnos  ao  seu 
despacho  nos  Estudos  Universal”, 
escribiu  Truffaut  no  prólogo do li-
bro. “Cada un de nós levaba un mi-
crófono e na sala contigua, gravan-
do as nosas voces, había un enxe-
ñeiro de son. Conversamos cada día 
de 9.00 a 18.00, conseguindo dotar 
de  certa  coherencia  o  diálogo,  xa 
que durante as comidas conversaba-
mos libremente".

O libro tivo un impacto considera-
ble cando foi publicado 4 anos des-
pois, e cambiou a opinión da prensa 
americana sobre Hitchcock, así co-
mo a imaxe de Truffaut en Estados 
Unidos.  Ademais,  esta  experiencia 
reforzou tamén o aprecio e a ami-
zade entre ambos os homes. Cada 
vez  que  Hitchcock  visitaba  París, 
Truffaut organizaba unha cea na súa 
honra, á que acudían os seus amigos 
(Jeanne Moreau,  Catherine  Deneu-
ve, Michel Piccoli...). Hitchcock en-
viáballe os guións que quería con-
verter en películas, pedíndolle con-
sello.  Ambos  mantiñan  correspon-
dencia  regular.  En  Estados  Unidos, 
Truffaut foi convidado a render ho-
menaxe a Hitchcock en cerimonias 
oficiais, recoñecendo así de manei-
ra tardía pero auténtica o seu xenio 
artístico.  En  1979,  no  Instituto  de 
Cinema  Americano,  Truffaut  ren-
deulle  unha homenaxe que foi  re-
transmitida a millóns de espectado-
res americanos:

“En  América  vostedes  respéctano 
porque filma escenas de amor como 
se  fosen  asasinatos;  nós  respectá-
molo porque filma asasinatos como 
se fosen escenas de amor.”

Con  esta  entrevista  Truffaut  pre-
tendía  pechar  a  secuencia  lóxica 
que empezou cun xesto crítico vital 
polos seus amigos Rohmer, Godard, 
Chabrol  e  Rivette  nos  anos  50  en 
Cahiers du Cinéma. Obxectivo: con-
seguir  que  Hitchcock  fose  recoñe-
cido como o gran mestre do cine-
ma.

Publicado 10 anos despois, o 'Hitch-
book' desempeñou un papel principal 
na  formación  cinéfila  do  Novo  Ho-
llywood,  chegando  a  influír  en  ci-
neastas como Francis Ford Coppola, 
Brian  De  Palma,  Steven  Spielberg, 
Martin Scorsese,  William Friedkin e 
George Lucas.

CRÍTICA DE CINE MALDITO 

Hitchcock/Truffaut actúa case máis 
como unha homenaxe ao director in-
glés que como unha peza que pre-
tende constituírse como obxecto de 
estudo. Os seus escasos 80 minutos 
dan boa mostra de que Jones é per-
fectamente coñecedor de que a obra 
de Hitchcock é inabarcable nun pro-
xecto deste tipo, xa que nin sequera 
Truffaut logrou condesala plenamen-
te  nas  400  páxinas  d'O cinema se-
gundo Hitchcock. Cómpre destacar o 
ben  estruturado  que  está  o  docu-
mental, xa que Jones sabe repartir o 
material dispoñible ao longo da me-
traxe para que en ningún momento a 
película decaia.

O mellor de  Hitchcock/Truffaut non 
é a capacidade que posúe para de-
sentrañar o cinema do mestre, para 
o que serve moito mellor o devan-
dito libro, senón a súa utilidade para 
incitar  ao  espectador  a  seguir  ex-
plorando na obra do director británi-
co. É difícil terminar de ver o docu-
mental sen sentir a tentación de re-
visionar  fitas  coma  Vertixe,  Enca-
deados ou  Psicose, por non falar de 
varios  dos  filmes  que  poidan pasar 
máis desapercibidos por pertencer a 
unha época primeiriza da súa filmo-
grafía e que teñen unha especial re-
levancia no texto de Truffaut  (bas-
tante maior que na cinta de Jones). 
Por  tanto,  é  aconsellable  ver  este 
documental,  pero  aínda máis  reco-
mendable é ler o libro e nin que di-
cir ten que o realmente imprescindi-
ble é visionar polo menos as pelícu-
las máis recoñecibles dun individuo 
ao que non se lle daba mal isto de 
crear cinema.
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