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Vertigo. Estados Unidos, 1958. Cor, 120 min. Thriller | Dirección: Alfred Hitchcock | Guión: A Coppel, S Taylor, M 
Anderson | Fotografía: Robert Burks | Música: Bernard Herrmann | Intérpretes: James Stewart (Scottie), Kim Novak 
(Madeleine), Barbara Bel Geddes (Marjorie), Tom Helmore (Gavin) | Produción: Paramount Pictures

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 1958
Mellor Dirección e Actor

SINOPSE
a

Scottie Fergusson é un detective da 
policía de San Francisco que padece 
de  vertixe.  Cando  un  compañeiro 
cae  ao  baleiro  desde  unha  cornixa 
mentres perseguen a un delincuente, 
Scottie  decide  retirarse.  Gavin  Els-
ter, un vello amigo do colexio, con-
trátao para un caso aparentemente 
moi simple: que vixíe á súa esposa 
Madeleine, unha muller obsesionada 
co seu pasado.

NOTAS DE ELDIARIO.ES E 
ESPINOF.COM (con spoilers)

O tempo é unha dimensión poderosa 
porque as consecuencias do seu paso 
non sempre son predicibles. A pers-
pectiva permite cambiar o ángulo co 
que se analizan, senten e lembran os 
acontecementos e as obras de arte. 
En 1958 estreouse unha película que, 
aínda que lle valeu ao seu creador a 
Cuncha de Prata ao Mellor  Director 
en  San  Sebastián,  non  foi  recibida 
con bos ollos polo público. Con todo, 
50 anos despois, logrou desbancar á 
até  entón  imbatible  Cidadán  Kane 
como mellor filme de toda a histo-
ria,  segundo  a  lista  que  elabora  a 
prestixiosa revista Sight and Sound. 
As máis de cinco décadas que trans-
correron  desde  a  súa  estrea  rema-
taron por pór a Vertixe no lugar que 
lle correspondía.

Vertixe naceu da desilusión do direc-
tor británico por non poder adaptar 
a novela que terminaría sendo unha 
das películas máis famosas de Henri-
Georges Clouzot, As diabólicas. Can-
do os autores do libro, Pierre Boileau 
e  Thomas  Narcejac,  souberon  diso, 
de seguido se puxeron a escribir  De 
entre os mortos tendo en mente ao 
cineasta,  quen  sen  dúbida  soubo 
aproveitar o material de partida ao 
máximo.

O gran cambio que o director rea-
lizou con respecto á novela é intro-
ducir o elemento sorpresa a metade 
de metraxe, cun recurso que repe-
tiría en Psicose: matar á protagonis-
ta  feminina  a  metade  da  función, 
dividindo  o  filme  en  dúas  partes 
ben diferenciadas nas que cambia a 
relación do público co punto de vis-
ta doe Scottie. No libro non se des-
cobre até o final  que Madeleine e 
Judy son a mesma persoa e que to-
do foi  unha treta para enganar ao 
detective,  pero  o  filme  adianta  a 
revelación. Hitchcock sempre man-
tivo que o suspense se produce can-
do o  espectador  posúe máis  infor-
mación cós  personaxes,  e  aquí  le-
vouno ao extremo. 

Vertixe foi a cuarta fita na que Ste-
wart  e o director  traballaron xun-
tos, tras  A soga,  A ventá indiscreta 
e  O home que sabía demasiado. A 
súa colaboración permitiu que o in-
térprete mostrase unha vis máis es-
cura que a súa habitual imaxe de ci-
dadán exemplar. Ao principio Hitch-
cock quería como coprotagonista a 
Vera Miles, a súa nova obsesión, pe-
ro cando a actriz lle comunicou que 
estaba  embarazada  tivo  que  pres-
cindir  dela.  Escolleu  entón  a  Kim 
Novak, coa que tivo bastantes pro-
blemas de entendemento (“A Srta. 
Novak chegou á rodaxe coa cabeza 
chea de ideas que desgraciadamen-
te non podía compartir”, explicou o 
británico na súa entrevista con Tru-
ffaut).  Ambos os dous actores vol-
veron coincidir dous anos depois en 
Namorei dunha bruxa, pero ningún 
volveu traballar ás ordes de Hitch-
cock, que lles botara a culpa polo 
fracaso comercial do filme. 

Hitchcock pasou á historia como un 
dos cineastas máis obsesivos á hora 
de  ter  baixo  control  cada  detalle 
das súas creacións. Neste caso lóce-
se na posta en escena, coa perfecta 
harmonía de todos os elementos: os 
xeniais títulos de crédito (primeira 
colaboración  co gran  Saul Bass),  o

vestiario de Edith Head, a fotografía 
de Robert Burks e a banda sonora de 
Bernard Herrmann. Burks nunca esti-
vo tan inspirado: o vermello intenso 
do restaurante que marca a incipien-
te paixón entre os protagonistas, ou 
o neon verde que lle dá a Judy unha 
aureola onírica ao saír disfrazada de 
Madeleine  por  primeira  vez,  teñen 
un efecto case embriagador. O bico 
posterior,  cun  xiro  de  cámara  de 
360º  graos  (en realidade viran  eles 
sobre  unha  plataforma)  é  un  dos 
máis icónicos da historia do cine. A 
partitura de Hermann, combinando á 
perfección o  suspense da trama co 
romanticismo, probablemente sexa a 
mellor que escribiu. Súas son tamén 
as melodías doutros 8 filmes do bri-
tánico como  Marnie,  a ladroa,  Psi-
cose ou Coa morte nos talóns. 

Coa secuencia de ascenso ao campa-
nario, o cineasta realizou unha ache-
ga técnica imprescindible á 7ª arte. 
O policía sobe detrás da súa amada 
tentando  evitar  mirar  cara  abaixo. 
Con  todo,  nun  intre  de  fraqueza 
asómase á varanda. Cun plano sub-
xectivo,  amósase  como  o  chan  se 
afasta del. É un efecto hipnótico que 
reflicte o pánico ao baleiro facendo 
partícipes  aos  espectadores  do  seu 
medo. Foi tal o fito que pasou á pos-
teridade co nome “efecto Vertixe”. 
O invento correu a cargo do director 
de  fotografía  da  2ª  unidade,  Irmin 
Roberts,  quen  nin  sequera  aparece 
acreditado no filme. A técnica con-
siste na combinación dun zoom out 
cun  travelling  cara  adiante:  dimi-
núese o zoom á vez que se move a 
cámara no sentido contrario. O efec-
to  sería  utilizado  en  filmes  como 
Quenlla de Steven Spielberg,  Touro 
Salvaxe de  Martin  Scorsese  ou  O 
odio de Mathieu Kassovitz.

Hitchcock aínda rodaría  Os paxaros 
ou  Psicose, pero para moitos ningu-
nha logrou superar a profundidade, 
capas e complexidade de Vertixe. 60 
anos despois, é un bo momento para 
revisitala baixo os ollos do #MeToo.

Mércores 18: A caída do imperio americano · Denys Arcand 


