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Sesión do 6 de novembro de 2020IO home que matou a Liberty Valance

The Man Who Shot Liberty Valance. Estados Unidos, 1962. B/N, 119 min. Western | Dirección: John Ford | Guión:
James Warner Bellah, Willis Goldbeck |  Fotografía:  William H. Clothier |  Música: Cyril J. Mockridge |  Intérpretes:
John Wayne (Doniphon), James Stewart (Ransom), Vera Miles (Hallie), Lee Marvin (Valance) | Produción: Paramount

SINOPSE
a

Ransom Stoddard,  un  ancián  sena-
dor  do Congreso  dos Estados  Uni-
dos, explica a un xornalista por que
viaxou coa súa muller para asistir ao
funeral do seu vello amigo Tom Do-
niphon.  A  historia  comeza  moitos
anos  antes,  cando  Ransom  era  un
novo avogado do Leste que se dirixía
en  dilixencia  a  Shinbone,  unha  vila
do Oeste, para exercer a avogacía e
impor a lei.  Pouco antes de chegar,
foi atracado e golpeado brutalmente
polo temido pistoleiro Liberty Valan-
ce.

NOTAS DA PELÍCULA

A  película  está  baseada  no  relato
curto The Man Who Killed Liberty Va-
lance de Dorothy M. Johnson. John-
son era coñecida pola súa condición
de escritora de westerns, un xénero
dominado polos homes. O seu relato
A árbore do aforcado  xa fora adap-
tado tamén en 1959 nun filme prota-
gonizado por Gary Cooper. 
a

Ford comprou os dereitos do relato e
encargoulle a Willis  Goldbeck e Ja-
mes Warner Bellah que escribisen un
guión, no que lle farían algúns cam-
bios ao conto orixinal  para darlle  á
historia unha maior resonancia social
e política (así, Valance estaría a soldo
dos grandes gandeiros). Ford dirixiu-
se entón á Paramount, que se mos-
trou reticente co proxecto, pois aínda
non se recuperara das perdas do seu
último western (O rostro impenetra-
ble de Marlon Brando). Ao final acep-
tarían  coa  condición  de  que  John
Wayne,  que  acababa  de  asinar  un
contrato  co  estudio,  interpretase  a
Doniphon. Ford resentiuse pola intru-
sión do estudio e tomou represalias
burlándose de Wayne durante toda a
rodaxe.

En  contraste  cos  anteriores  wes-
terns de John Ford, rodados en ex-
teriores e a cor, como Centauros do
deserto (1956) e  A lexión invencible
(1949),  Liberty  Valance filmouse en
branco e negro nos escenarios da
Paramount. Ford alegou que o pro-
xecto fora concibido así por motivos
artísticos: quería centrarse nun en-
foque máis  íntimo dos personaxes
sen a distracción das paisaxes, e in-
sistiu en que a escena do duelo non
sería o suficientemente crible a cor.
Pola contra, outras fontes argumen-
tan que a principal causa foi abara-
tar custos, pois a maior parte do or-
zamento  ía  para  os  salarios  das
súas dúas estrelas.  Só se rodarían
algunhas escenas no parque Wild-
wood  de  Thousand  Oaks  (Califor-
nia). Con todo, o que acabaría por
ser o penúltimo western de Ford fi-
xo das súas limitacións virtudes ao
dar paso a un novo xénero, o wes-
tern crepuscular, de ton pesimista e
recontextualizador do mito da fron-
teira. 
a

James  Stewart,  que  xa  traballara
con Ford en 1961 en Dous cabalgan
xuntos, aceptou de imediato o papel
de  Ransom  Stoddard,  a  pesar  de
que  nesa  primeira  ocasión  a  rela-
ción entre os dous non fora a mellor.
Inicialmente era Ward Bond quen ía
interpretar o papel de Liberty Valan-
ce, pero faleceu pouco antes de co-
mezar a rodaxe. Lee Marvin foi elixi-
do para substituílo, e gustoulle tanto
a Ford que volvería traballar con el
no seu seguinte filme, A taberna do
irlandés, curiosamente de novo xun-
to a John Wayne.
a

Ford  considerou  que  a  música  de
Gene Pitney era demasiado moder-
na  para  os  créditos  iniciais  dunha
película ambientada a finais do sé-
culo XIX, poir iso non se usaría.

Ademais, o director recuperou unha
canción  da  banda  sonora  dun  dos
seus  traballos  anteriores  (O  mozo
Lincoln)  dentro  deste  filme:  o  Ann
Rutledge Theme de Alfred Newman
escóitase en varias escenas en tor-
no ao personaxe de Hallie, pois se-
gundo Ford o tema evocaba o dese-
xo reprimido e o amor perdido.
a

A película ofrece unha descrición do
proceso de civilización do Oeste no
que todos  os  personaxes  teñen un
forte simbolismo. Valance representa
o reinado inicial pola forza, Doniphon
representa  a  lei  do  Oeste,  e  Stod-
dard representa a legalidade. Halley,
a quen Ransom lle ensina a ler, sim-
boliza unha sociedade que pasa de
rexirse pola forza a un estado civili-
zado.  Dutton  Peabody  encarna  a
chegada  da  prensa,  o  “cuarto  po-
der”,  que  completa  a  transición  á
modernidade  americana.  A  historia
do Oeste finalmente aparece como a
suma da verdade e da lenda. 
a

Esta película contén as principais ca-
racterísticas das películas chamadas
“fordianas”: certo humor, un heroe a
pesar de si mesmo, a xustiza en to-
das as súas formas, un paradoxo e a
nostalxia. O director pon en escena
os dous arquetipos principais da súa
obra: o home solitario de acción e o
cidadán  responsable  ao  servizo  da
comunidade,  dúas  etapas  distintas
da historia americana.

A  película  estreouse  nos  Estados
Unidos o 13 de abril de 1962. Tráta-
se dun dos westerns máis prestixio-
sos do seu director e un clásico do
xénero  en  definitiva.  O  filme  estivo
nomeado ao Oscar ao Mellor Deseño
de Vestiario (sería a 21ª candidatura
de Edith  Head).  A  canción  de Burt
Bacharach  (The Man Who Shot)  Li-
berty  Valance converteuse  nun  dos
mellores éxitos daquel ano. 
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