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The Bigamist. Estados Unidos, 1953. B/N, 80 min. Drama | Dirección: Ida Lupino | Guión: Collier Young | Fotografía:
George E. Diskant |  Música: Leith Stevens |  Intérpretes: Joan Fontaine (Eve), Ida Lupino (Phyllis), Edmond O'Brien
(Harry), Edmund Gwenn (Jordan) | Produción: The Filmakers

SINOPSE
a

Harry vive en San Francisco e como
representante comercial debe viaxar
moito. Está casado con Eve e ambos
están a tentar adoptar un bebé. Mr.
Jordan, director da axencia de adop-
ción, comeza a facer unha serie de
investigacións e sospeita de Harry, o
cal garda un segredo. Pronto desco-
bre que este ten n'Os Ánxeles unha
segunda esposa e un bebé.

CRÍTICA EN THE GUARDIAN & 
SENSES OF CINEMA

Ida Lupino é a gran directora de ci-
nema  noir,  thrillers  e  películas  con
mensaxe dos anos 50, unha cineasta
inspirada  á  que  se  pode  comparar
con Nicholas Ray e Robert Siodmak.
Ela  combinou a  realización  con ser
produtora, distribuidora e, o máis im-
portante,  unha estrela,  dirixíndose a
si mesma neste drama feroz e pode-
roso, que ofrece con franqueza a súa
temática no título. Fálanos moito da
política sexual da época.
a

Quen é Harry Graham? Ese é o enig-
ma que  O bígamo, a quinta película
de Ida  Lupino  como directora,  pre-
tende  resolver.  Algo  molesta  a  Mr.
Jordan de Harry desde o principio: a
súa  impaciencia,  a  súa  actitude.
Dentro desta secuencia inicial,  ofré-
cese un espazo para que o público
poida formar  as  súas  primeiras  im-
presións sobre Harry xunto ás que o
tenaz investigador comezou a gravar.
O  filme  é  unha  investigación  sobre
as condicións sociais e as hipocrisías
que produciron o dilema do bígamo.
a

O bígamo  foi  a  última película pro-
ducida pola produtora independente
de  Lupino,  The  Filmakers  (fundada
en 1949 por Lupino, Collier Young e
o guionista Malvin Wald). Trátase dun
filme social e de suspense que man-

tivo o propósito da compañía de en-
treter ao público mentres lle amosa-
ba a verdade da sociedade estado-
unidense.  Definida  pola  súa  ambi-
güidade  moral,  O  bígamo encarna
unha  serie  de  características  noir
que  Lupino  perfeccionara  na  súa
película anterior, The Hitch-Hiker. Os
ángulos da cámara suxiren atrapa-
mento; as distincións na iluminación
entre as secuencias de San Francis-
co  e  Os  Ánxeles  capturan  dous
mundos diferentes. A película ten un
realismo de  estilo  documental  que
transmite  unha  verdade  emocional
sobre  o  comportamento  humano
tanto  nos  seus  marcos  narrativos
como estéticos.
a

Aínda  que  Lupino  era  especialista
en  historias  de  mulleres  tumultuo-
sas, aquí o seu foco de atención es-
tá nun home baixo presión. A través
do flashback e a narración en off de
Harry, descubrimos que namorou de
Phyllis durante un período no que el
e  Eve estiveron afastados  emocio-
nalmente e a súa “soidade era co-
mo  unha  dor”.  Pero  Phyllis  queda
embarazada  no  momento  en  que
Harry decide que quere quedar con
Eve.  En  troques  de  divorciarse  de
Eve, que non terá posibilidades de
adoptar un bebé se non está casa-
da, tenta facer o correcto: ser un bo
home e,  finalmente,  un  bo  marido
para  dúas  esposas.  Pero  vacila  á
hora de tomar decisións, paralizado
pola súa incapacidade de ser reso-
lutivo.  A  pesar  destas  debilidades,
Harry  nunca se  presenta  como un
home malicioso e manipulador. Non
quere ferir a ninguén. A súa bigamia
é  vista  como  a  menos  prexudicial
das opcións que se lle abren.
a

Aínda que O bígamo critica as hipo-
crisías  sociais  sobre  o  matrimonio
na  posguerra,  non  xulga  a  Harry.

É ambiguo como quere o filme que
vexamos  a  Harry.  A  resposta  de
Jordan ao dilema deste conclúe que
non pode haber unha resolución fácil
e limpa para esta historia. Antes de
que Harry abandone o xulgado, Lu-
pino cimenta esta ambigüidade nun
intercambio de miradas entre Harry e
Phyllis,  logo  Phyllis  e  Eve  e,  final-
mente, Eve e Harry, situando ás mu-
lleres como iguais aos ollos do seu
marido.  A  decisión  de  Harry,  unha
vez que saia da prisión, non será fá-
cil.  O bígamo  fai  moitas  máis  pre-
guntas sobre o complicado das rela-
cións humanas das que é capaz de
resolver, e é un filme moito máis fas-
cinante por iso mesmo.
a

É realmente  O bígamo un noir? Tal-
vez non teña o cinismo, a sexualida-
de  aberta  ou  a  violencia  do  grave
delito que plasma: ensina un triángu-
lo amoroso de tres persoas basica-
mente  decentes.  Un  noir  clásico
amosaría un home casado namoran-
do doutra muller e logo conspirando
con ela para asasinar á súa esposa.
Esta  sería  a  versión  burguesa/su-
rrealista do noir, o noir tímido, na que
o pobre parvo non é malvado abon-
do para iso e só tenta ter o mellor de
ambos mundos,  mentres  se afunde
nun estado de negación. 

A misteriosa figura en todo isto é o
produtor  e  guionista  Collier  Young,
que estaba casado con Joan Fontai-
ne cando se fixo a película e antes o
estivera con Ida Lupino.  Young de-
beu  experimentar  unha  especie  de
bigamia  creativa  propia;  ambas  as
mulleres  tiñan  que  resultar  simpáti-
cas  para  que  o  drama  funcionase,
aínda que curiosamente fai a Phyllis
moito máis atractiva que Eva.  O bí-
gamo  é un filme tenso,  musculoso,
controlado, e Lupino plasma as tres
actuacións con pura mestría.
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