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Rear Window. Estados Unidos, 1954. Cor, 110 min. Thriller |  Dirección: Alfred Hitchcock |  Guión: John Michael
Hayes | Fotografía: Robert Burks | Música: Franz Waxman | Intérpretes: James Stewart (Jeffries), Grace Kelly (Lisa),
Thelma Ritter (Stella), Raymond Burr (Thorwald), Wendell Corey (Doyle) | Produción: Paramount Pictures

SINOPSE
a

Un reporteiro  fotográfico  vese  obri-
gado a permanecer en repouso cu-
nha  perna  escaiolada.  A  pesar  da
compaña da súa noiva e da súa en-
fermeira,  procura  escapar  ao  tedio
observando desde a xanela  do seu
apartamento cuns prismáticos o que
ocorre nas vivendas de enfronte. Por
mor  dunha  unha  serie  de  estrañas
circunstancias,  empeza  a  sospeitar
que un veciño é un asasino que ma-
tou á súa muller. 

NOTAS DA PELÍCULA

A película filmouse por completo nos
estudos Paramount, nos que se eri-
xiu un enorme escenario interior para
replicar  un  patio  interior  de  Green-
wich Village. Os deseñadores Hal Pe-
reira  e  Joseph  MacMillan  Johnson,
cun equipo de 50 homes, pasaron 6
semanas  construíndo  un  set  extre-
madamente  detallado  e  complexo.
Medía 12 metros (como 5 ou 6 pi-
sos), e ocupaba 30 metros de ancho
e 60 de longo. Constaba de 31  apar-
tamentos,  12  dos  cales  estaban
completamente amoblados, mesmo,
dispuñan  de  auga  e  electricidade.
Dada a súa altura abriuse o chan: o
patio era o que adoitaban ser os bai-
xos dos decorados. Unha das carac-
terísticas únicas deste set foi o seu
sistema de drenaxe masiva, construí-
do  para  acomodar  a  secuencia  de
choiva.  Tamén  construíron  ao  redor
do set un sistema de iluminación de
1.000 luces de arco que podía crear
efectos  de  iluminación  naturalista
tanto para as escenas diúrnas como
nocturnas: había 4 posicións de lu-
ces  dependendo  de  se  era  mañá,
tarde, atardecer ou noite. A constru-
ción  deste  escenario  sen  igual  tivo
un custo de case 100.000 dólares.

Para conservar o foco da dirección
no seu protagonista, Hitchcock nun-
ca se moveu do apartamento deste
durante  toda a  rodaxe.  Comunicá-
base  co  resto  do  equipo  dos  de-
mais pisos por radio. Mesmo os ac-
tores que ocupaban os pisos de en-
fronte portaban auriculares cor car-
ne a través dos cales recibían ins-
trucións do cineasta.
a

Nos estudos Paramount mostraban
aos guionistas o tratamento de 75
páxinas de John Michael Hayes pa-
ra  este  filme  como  o  tratamento
modélico.  Foi  a primeira  das catro
colaboracións de Hayes con Hitch-
cock, á que seguiron Atrapa a un la-
drón, Pero quen matou a Harry? e O
home  que  sabía  demasiado.  Nos
seus  guións  Hayes  harmonizaba  a
intriga cun elaborado trazado, sem-
pre con salaz sentido do humor, das
relacións  sentimentais  e  os  seus
conflitos.
a

Hayes  inspirouse,  en  boa  medida,
na súa propia esposa Mildred, que
fora  modelo,  para  caracterizar  ao
personaxe de Grace Kelly. Lisa non
existía en It Had to be Murder, o re-
lato orixinal de William Irish no que
se basea o filme,  como tampouco
ningún dos veciños, creados por el
e Hitchcock. Este, doutra banda, in-
sistiu en que pasase o maior tempo
posible  con  Grace  Kelly  antes  de
escribir o guión, polo que o perso-
naxe ten tamén bastante da actriz.
a

Esta é unha das catro colaboracións
que  o  mítico  James Stewart  com-
partiu co cineasta. Seica Hitchcock
prefería  o  carisma  de  Cary  Grant,
pero  sempre  agradecía  a  perfecta
profesionalidade  de  Stewart.  Con
todo, mentres que a un lle daba pa-
peis seguros e atractivos, ao outro
sempre o puña  nunha posición  pa-

siva ou insegura: á insinuada impo-
tencia do protagonista de Vertixe, hai
que sumar aquí unha perna rota.
a

Disque  Hithcock  contratou  a  Ray-
mond Burr, o veciño do que Jeff sos-
peita que cometeu un asasinato, po-
lo seu parecido co produtor que o le-
vou a Hollywood, David O. Selznick,
con quen estivera baixo contrato du-
rante 7 anos e co que acabou bas-
tante mal, non deixando de sufrir as
súas  interferencias  no  proceso  de
elaboración de Rebeca ou Lembra.
a

Naquela época era inusual que unha
película carecese de banda sonora.
A música composta por Franz Wax-
man escóitase nos títulos de crédito
iniciais e nos finais, e a súa canción
Lisa é interpretada por un dos veci-
ños, o pianista  encarnado por Ross
Bagdasarian; pero o resto son sons
diexéticos que  proveñen do ambien-
te.  Con todo,  Hitchcock salpicou a
narración  cunha  serie  de  cancións
que se  oen na  veciñanza:  ecos  de
Bing Crosby, Dean Martin, Nat King
Cole,  Leonard  Bernstein  e  Richard
Rogers,  entre outros.  Este uso die-
xético da música é un antecedente
do que farán cineastas como Scor-
sese, Wong Kar Wai ou Tarantino.
a

Houbo unha secuencia que se rodou
fóra do patio de veciños: a conversa
entre Jeff e o seu editor, interpretado
por Gig Young, desenvolvíase na ofi-
cina  deste.  Pero  Hitchcock  consi-
derou que sería unha distracción ese
fugaz cambio de escenario e optou
por utilizar o audio do editor nunha
conversa telefónica.

Hitchcock realizaba un cameo en ca-
se todas as súas películas, Neste ca-
so, aparece á media hora, no aparta-
mento do músico, a quen dirixe algu-
nhas palabras mentres manobra co
reloxo.

Vindeira sesión, domingo 11: O padriño · Francis Ford Coppola


