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La Nuit américaine. Francia, 1973. Cor, 115 min. Dramedia | Dirección: François Truffaut | Guión: François Truffaut,
Jean-Louis Richard, Suzanne Schiffman | Fotografía: Pierre-William Glenn | Música: Georges Delerue |  Intérpretes:
François Truffaut (Ferrand), Jean-Pierre Léaud (Alphonse), Jacqueline Bisset (Julie), Nathalie Baye (Joelle),  Valentina
Cortese (Séverine), Jean-Pierre Aumont (Alexandre) | Produción: Les Films du Carrosse, PECF, PECF

PREMIOS
a

Premios Oscar 1973
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios BAFTA 1973
Mellor Película, Dirección e Actriz Se-
cundaria 

SINOPSE
a

Un  director  de  cinema  loita  para
completar a súa película mentres fai
fronte  a  unha  infinidade  de  dificul-
tades,  persoais  e  profesionais,  dos
actores  e  os  membros  do  equipo
técnico.

NOTAS DA PELÍCULA

A película baseouse nunha idea ori-
xinal de Truffaut, que dixo que quería
que o filme fose para o cinema o que
Farenheit  451 foi  para  a  literatura:
“amosar por que é bo amar o cine-
ma”. O argumento ten as súas raíces
na emblemática obra teatral de Luigi
Pirandello Sete personaxes á procura
do  seu  autor.  Tamén estivo  influen-
ciado por  A carroza de ouro e  Can-
tando baixo a choiva; esta última foi
a película favorita de Truffaut sobre o
mundo do cine, porque mostraba a
todo o equipo da rodaxe, non só ao
director e aos actores.
a

O título vén da técnica cinematográ-
fica para crear unha noite artificial: as
secuencias  rodadas  en  exteriores  á
luz do día son filmadas cun filtro so-
bre a lente da cámara para que pa-
reza como se estivesen tendo lugar
pola noite. O título francés da pelícu-
la podería soar como L'ennui améri-
cain (aburrimento  americano):  unha
chiscadela  de  Truffaut  ao  xeito  en
que os críticos franceses fan inevita-
blemente este xogo de palabras con
calquera  título  que  use  a  palabra
nuit.  Aquí  convida  deliberadamente

aos seus espectadores a recoñecer
a  artificialidade  do  cinema,  espe-
cialmente  as  producións  de  estilo
estadounidense.
a

Un  dos  temas  da  película  é  se  o
cinema  é  máis  importante  que  a
vida  para quen o fai. Fanse moitas
alusións tanto á produción cinema-
tográfica como ás propias películas:
non é  de estrañar,  xa que Truffaut
comezou a súa carreira como crítico
de cine defendendo o cinema como
unha forma de arte. 
a

Truffaut dedica a película ás famo-
sas actrices de cine mudo, Lillian e
Dorothy Gish, ás que Truffaut  cha-
mou “as dúas primeiras actrices do
cinema”.
a

A película rodouse nos estudios de
La Victorine e no hotel  Atlantic, en
Niza. Usouse un enorme escenario
que recrea unha rúa de París e que
construíu orixinalmente unha produ-
tora estadounidense para os filmes
Lady L e A tola de Chaillot. Ocorréu-
selle  a  idea  mentres  editaba  As
dúas inglesas e o amor.
a

As interaccións entre a vida real  e
os papeis  dos actores son perma-
nentes. O propio Truffaut fai o papel
do  cineasta  Ferrand,  afectado  de
xordeira e cun audífono sempre na
orella esquerda. Jean-François Sté-
venin,  que  interpreta  ao  primeiro
axudante de dirección, foi en para-
lelo  o segundo axudante de direc-
ción no plató; tras esta experiencia
desenvolvería  o  gusto  pola  actua-
ción. A script da ficción, Joëlle, é un
retrato da colaboradora habitual de
Truffaut,  Suzanne  Schiffman.  Billy
Wilder pensou que Truffaut contra-
tara á súa propia script para o pa-
pel:  Nathalie  Baye  recoñeceu  que
era o mellor eloxio que podía recibir.
Tamén aparece o habitual autor das

bandas sonoras de Truffaut, Georges
Delerue, facendo de si mesmo, e cun
magnífico tema musical.
a

Truffaut  empregou  actores  interna-
cionais porque consideraba que o ci-
nema francés non tiña o aspecto mi-
tolóxico que quería. Volveu contar co
actor  fetiche  da  Nouvelle  Vague
Jean-Pierre  Léaud,  habitual  no  seu
cinema desde a súa ópera prima Os
catrocentos golpes. Jean Seberg foi
a  primeira  opción  para  o  papel  de
Julie Baker, pero acabaría por rexei-
talo. Substituíuna  Jacqueline  Bisset,
escollida  en  parte  porque  falaba
francés.  A  actriz  sentiuse  halagada
cando  a  chamou  Truffaut,  de  quen
dixo: “É marabilloso traballar con al-
guén ao que lle gusta traballar  con
mulleres”. 
a

O escritor Graham Greene, un gran
admirador de Truffaut, fixo un cameo
no filme como Henry Graham, o re-
presentante  da  compañía  de  segu-
ros. Seica Truffaut non foi informado
da súa identidade durante a rodaxe,
e  cando  o  soubo  posteriormente
sentiuse  decepcionado,  xa  que  lle
gustaría  telo  coñecido,  sendo  un
gran afeccionado da súa obra.

Cando se estreou a película, un dis-
gustado  Jean-Luc Godard envioulle
a Truffaut unha carta criticando a for-
ma en que describe a realización du-
nha  longametraxe,  e  acusouno  de
ser un mentireiro. Truffaut respondeu
con  outra  longa  carta  chamándoo,
entre  outras  cousas,  pretencioso.
Esta  disputa  puxo  fin  á  súa  longa
amizade; nunca se volveron ver.
a

A película  adoita  considérase  unha
das mellores de Truffaut (e do xénero
de cine dentro do cine), e aparece na
lista dos 100 mellores filmes do sé-
culo da revista Time, xunto con  Os
catrocentos golpes. 
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