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The Last Picture Show. Estados Unidos, 1971. B/N, 118 min. Drama | Dirección: Peter Bogdanovich | Guión: Peter
Bogdanovich, Larry McMurtry | Fotografía: Robert Surtees | Elenco: Timothy Bottoms (Sonny), Jeff Bridges (Duane),
Cybill Shepherd (Jacy), Ben Johnson (Sam), Cloris Leachman (Ruth) | Produción: BBS, Columbia

PREMIOS
a

Premios Oscar 1971
Mellor Secundario e Secundaria
Globos de Ouro 1971
Mellor Actor Secundario
Premios BAFTA 1972
Mellor  Guion,  Secundario  e  Secun-
daria

SINOPSE
a

Anos 50, nunha vila de Texas. Sonny
e  Duane  e  a  guapa  Jacy  son  tres
adolescentes  insatisfeitos  e  aburri-
dos, espectadores das súas propias
vidas  nunha  localidade pechada en
si mesma na que non hai moito que
facer. Todo é un soño inmóbil que se
desenvolve entre un vello cinema, un
salón de billar e un café aberto toda
a noite.

CRÍTICA DE TIEMPO DE CINE

O neoiorquino Peter Bogdanovich, fi-
llo de pais iugoslavos, escritor e críti-
co de cinema, parecía levar a cinefilia
nas veas, a pesar de estudar teatro
con Stella Adler. Hawks, Welles, Hit-
chcock, Ford e Wilder foron os seus
ídolos e  suxeitos das súas  reporta-
xes e ensaios para Esquire, Harper's
e o Museo de Arte Moderna de Nova
York. Con todo, a súa chegada ao ci-
nema debeuse a un curioso mentor,
o  amo  absoluto  da  serie  B,  Roger
Corman. Xunto a el, como asistente
de  dirección  de  The  Wild  Angels
(1966), aprendeu o que ningunha es-
cola de cinema ía ensinarlle. 
a

Bogdanovich atopou a novela de La-
rry McMurtry nun supermercado, ca-
tivado polo cinéfilo  título.  Desilusio-
nado  por  descubrir  que  a  acción
transcorría en Texas, o director per-
deu interese no texto, pero (casual-
mente)  volveu  ás  súas  mans  reco-
mendado polo seu amigo o actor Sal
Mineo, a quen lle pareceu que era un

material  valioso  para  ser  filmado.
McMurtry  xa  non  tiña  interese  no
seu  libro,  pero  Bogdanovich  con-
venceuno para que ambos escribi-
sen o guión. 
a

Posteriormente ambos se dedicaron
a  buscar  unha  locación  apropiada
para rodar,  dando ao final  con Ar-
cher  City,  curiosamente  a  mesma
vila  na  que  se  inspirou  McMurtry
para o seu texto.  Pero se no libro
esa cidade chamábase Thalia, Bog-
danovich rebautizouno Anarene, co-
mo  unha  homenaxe  a  Abilene,
Kansas. O director tamén optou por
concretar a acción a un período es-
pecífico dun ano, entre a tempada
de fútbol estudantil de 1951 e 1952,
o cal  lle axudou a elixir  con preci-
sión unha banda sonora que reflec-
tise ese momento. 
a

Foi Orson Welles quen lle suxeriu fil-
mar en branco e negro, para lograr
a profundidade de campo pretendi-
da.  A  cinematografía  foi  encomen-
dada  ao  veterano  Robert  Surtees,
quen fotografara, entre outras,  Mo-
gambo (1953)  e  Ben-Hur (1959).  O
seu traballo aquí, colmado de som-
bras e contrastes, é dunha limpeza
e  sobriedade  absolutas,  nun  mo-
mento do cinema en que o desexa-
ble era crebar as convencións esti-
lísticas e narrativas vixentes.
a

Bogdanovich tivo que insistirlle a un
reticente  Ben  Johnson,  incómodo
pola cantidade de diálogo que de-
bía asumir ao interpretar a Sam, así
como  polas  groserías  que  debía
pronunciar  o  seu personaxe. O di-
rector debeu recorrer a John Ford,
quen tivo ás súas ordes a Johnson
en  Wagon Master  (1950),  para que
por fin o convencese. O actor obte-
ría o Oscar por este rol.
a

Tanto  Jeff  Bridges  como  Timothy
Bottoms  tiñan  só  un único  crédito

actoral previo, o primeiro en Halls of
Anger (1970) e o segundo en Johnny
Got  His  Gun (1970),  cando  foron
convocados a interpretar Duane e a
Sonny,  os mozos antagonistas.  Cy-
bill Shepherd era unha modelo de 20
anos que Bogdanovich viu na porta-
da dunha revista e que buscou para
que interpretase a Jacy. O máis re-
chamante é que durante a rodaxe in-
volucrouse sentimentalmente  co  di-
rector  (que  tiña  daquela  31  anos),
disolvendo  o  seu  matrimonio  con
Polly Platt, quen se encargou do de-
seño de produción do filme.
a

Vendo a película co filtro dos anos, a
pesar da ambientación nos 50, é evi-
dente que se trata dun filme realiza-
do  coa  mentalidade  dos  anos  70,
tentando render homenaxe ao cine-
ma de Hawks e feito cun desapaixo-
namento, unha falta de romanticismo
e un pesimismo que non eran posi-
bles no cinema da época de Eisen-
hower, cando os valores familiares e
a prosperidade social e laboral tiñan
que exhibirse nas pantallas. Ademais
a película ten unha franqueza sexual
(con espidos frontais) que era impo-
sible nos tempos do código moral de
Will  Hays.  Bogdanovich  quere  ser
crítico, antes que nostálxico. Con to-
do,  o  amor  polos  seus  personaxes
preveno  do  sarcasmo e  achégao á
denuncia.
a

Os fogares perfectos dese momento,
con esposos consagrados e mozos
saudables, de condutas intachables,
escondían  unha  dobre  moral  que
neste  filme  sae á  boia.  É  pola  súa
honestidade  que  esta  película  im-
pacta, porque Bogdanovich non cae
nas  trampas  da  nostalxia  fácil,  de-
téndose só para  captar  a  profunda
humanidade de cada personaxe.  Os
membros da Academia e Hollywood
percibiron isto e a fita obtivo 8 no-
meamentos aos premios Oscar.
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