
[Publicado orixinalmente en [Publicado orixinalmente en Cahiers du Cinéma,Cahiers du Cinéma, nº 92, fe- nº 92, fe-
breiro de 1959]breiro de 1959]

Un home (Gary Cooper) está nun pequeno tren rural cando é ata-Un home (Gary Cooper) está nun pequeno tren rural cando é ata-
cado por algúns bandidos. Xunto a dous compañeiros casuais cado por algúns bandidos. Xunto a dous compañeiros casuais 
–un xogador profesional (Arthur O’Connell) e unha cantante de –un xogador profesional (Arthur O’Connell) e unha cantante de 
saloonsaloon (Julie London)–, tenta voltar ás rexións civilizadas. Entón,  (Julie London)–, tenta voltar ás rexións civilizadas. Entón, 
os tres acaban na gorida dos bandidos (entre os cales está o os tres acaban na gorida dos bandidos (entre os cales está o 
libreiro tuberculoso de libreiro tuberculoso de Johnny Guitar Johnny Guitar [Nicholas Ray, 1954]) e de [Nicholas Ray, 1954]) e de 
súpeto descubrimos que o home do Oeste non é outro que o súpeto descubrimos que o home do Oeste non é outro que o 
sobriño do xefe, e que noutro tempo fixo parte da banda pero sobriño do xefe, e que noutro tempo fixo parte da banda pero 
deixou todo para seguir unha vida máis cristiá baixo outros ceos. deixou todo para seguir unha vida máis cristiá baixo outros ceos. 
Mais o vello medio tolo (Lee J. Cobb) que comanda os fóra-da-lei Mais o vello medio tolo (Lee J. Cobb) que comanda os fóra-da-lei 
cre que o seu sobriño voltou de verdade. Segundo o noso heroe, cre que o seu sobriño voltou de verdade. Segundo o noso heroe, 
non decepcionalo é a única forma de evitar o desastre para os non decepcionalo é a única forma de evitar o desastre para os 
seus compañeiros. Desafortunadamente, un curmán aparece de seus compañeiros. Desafortunadamente, un curmán aparece de 
xeito inesperado. El é moito menos inxenuo que seu tío. E final-xeito inesperado. El é moito menos inxenuo que seu tío. E final-
mente esa odisea remata nunha cidade deserta cunha matanza mente esa odisea remata nunha cidade deserta cunha matanza 
sen nome. Gary Cooper e Julie London saen ilesos. Mais, ao non sen nome. Gary Cooper e Julie London saen ilesos. Mais, ao non 
estar namorados (non hai máis bicos nestar namorados (non hai máis bicos n’O home do Oeste’O home do Oeste que en  que en 
A estrela de lataA estrela de lata [The Tin Star, Anthony Mann, 1957]), deciden  [The Tin Star, Anthony Mann, 1957]), deciden 
seguir cadanseu camiño cando aparecen o “Fin”.seguir cadanseu camiño cando aparecen o “Fin”.

SUPER MANN

JEAN-LUC GODARD
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(Man of the West, Anthony Mann, 
EUA, 1958, 100’, VOSG)
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O guión é de Reginald Rose, quen tamén escribiu O guión é de Reginald Rose, quen tamén escribiu 12 homes 12 homes 
enfadadosenfadados [12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957]. Así vemos que,  [12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957]. Así vemos que, 
a priori, O home do Oestea priori, O home do Oeste fai parte dos “superwesterns” sobre  fai parte dos “superwesterns” sobre 
os que falaba André Bazin [NdT: referíase aos westerns que os que falaba André Bazin [NdT: referíase aos westerns que 
buscan buscan algo máis aló algo máis aló do western en si; tematicas psicolóxicas, do western en si; tematicas psicolóxicas, 
políticas, sociolóxicas…]. Con todo, se un pensa en políticas, sociolóxicas…]. Con todo, se un pensa en Shane Shane [Geor-[Geor-
ge Stevens, 1953] ouge Stevens, 1953] ou Mediodía  Mediodía [High Noon, Fred Zinnemann, [High Noon, Fred Zinnemann, 
1952] isto pode, tamén1952] isto pode, tamén a priori, a priori, ser un defecto. Especialmente  ser un defecto. Especialmente 
tendo en conta que, despois de tendo en conta que, despois de Homes en guerraHomes en guerra [Men in War,  [Men in War, 
1957] e 1957] e A estrela de lataA estrela de lata, a arte de Anthony Mann parecía estar , a arte de Anthony Mann parecía estar 
evolucionando cara un puro esquematismo teórico de posta en evolucionando cara un puro esquematismo teórico de posta en 
escena, directamente oposto a aquel deescena, directamente oposto a aquel de A espora espida A espora espida [The  [The 
Naked Spur, 1953], Naked Spur, 1953], O país lonxanoO país lonxano [The Far Country, 1954], [The Far Country, 1954], A  A 
derradeira fronteiraderradeira fronteira [The Last Frontier, 1955] ou mesmo  [The Last Frontier, 1955] ou mesmo O home O home 
de Laramiede Laramie [The Man from Laramie, 1955]. Nese sentido, ver  [The Man from Laramie, 1955]. Nese sentido, ver A A 
pequena terra de Deuspequena terra de Deus [God’s Little Acre, 1958] foi tan deprimen- [God’s Little Acre, 1958] foi tan deprimen-
te como catastrófico. Aínda que este inequívoco deterioro, esta te como catastrófico. Aínda que este inequívoco deterioro, esta 
aparente sequidade no máis virxiliano dos cineastas… penso que aparente sequidade no máis virxiliano dos cineastas… penso que 
se un volve ver se un volve ver O home de Laramie, A estrela de lata O home de Laramie, A estrela de lata e e O home do O home do 
Oeste Oeste seguidas, pode ser que quizais esta simplificación extrema seguidas, pode ser que quizais esta simplificación extrema 
é unha empresa, e a construción dramática sistematicamente é unha empresa, e a construción dramática sistematicamente 
máis e máis lineal é unha busca: nese caso a empresa e a busca máis e máis lineal é unha busca: nese caso a empresa e a busca 
serían, como revela agora serían, como revela agora O home do Oeste,O home do Oeste, un paso adiante.  un paso adiante. 
Así, este último filme sería dalgún xeito o seu Así, este último filme sería dalgún xeito o seu Elena e os homesElena e os homes  
[Elena et les hommes, 1956],[Elena et les hommes, 1956], O home de Laramie  O home de Laramie o seu o seu A carroza A carroza 
de ourode ouro [Le carrosse d’or] e  [Le carrosse d’or] e A estrela de lataA estrela de lata o seu  o seu French CancanFrench Cancan  
[NdT: referencias á traxectoria recente de Jean Renoir naquel [NdT: referencias á traxectoria recente de Jean Renoir naquel 
momento, de quen vía momento, de quen vía ElenaElena como unha evolución positiva  como unha evolución positiva 
respecto aos anteriores filmes].respecto aos anteriores filmes].
Mais un paso adiante en que dirección? En dirección a un estilo Mais un paso adiante en que dirección? En dirección a un estilo 
de western que para algúns lembrará a Conrad, e para outros a de western que para algúns lembrará a Conrad, e para outros a 
Simenon e, para min, non lembra a nada, pois non vin algo tan Simenon e, para min, non lembra a nada, pois non vin algo tan 
novo desde (por que non?) Griffith. Tal como o novo desde (por que non?) Griffith. Tal como o metteur en scène metteur en scène 
de de O nacemento dunha naciónO nacemento dunha nación [Birth of a Nation, 1915] daba a  [Birth of a Nation, 1915] daba a 
impresión de inventar o cinema a cada plano, cada plano de impresión de inventar o cinema a cada plano, cada plano de O O 
home do Oestehome do Oeste dá a impresión de que Anthony Mann reinventa  dá a impresión de que Anthony Mann reinventa 
o western, da mesma forma que, digamos, Matisse reinventou o western, da mesma forma que, digamos, Matisse reinventou 
os trazos de Piero della Francesca. Realmente é máis que unha os trazos de Piero della Francesca. Realmente é máis que unha 
impresión: el reinventa de verdade. Digo, re-inventa; noutras impresión: el reinventa de verdade. Digo, re-inventa; noutras 
palabras, el amosa ao tempo que demostra, innova ao tempo palabras, el amosa ao tempo que demostra, innova ao tempo 
que copia, critica ao tempo que crea. En suma, que copia, critica ao tempo que crea. En suma, O home do OesteO home do Oeste  
é un curso ao mesmo tempo que un discurso, ou a beleza das é un curso ao mesmo tempo que un discurso, ou a beleza das 
paisaxes ao mesmo tempo que a explicación desa beleza; é o paisaxes ao mesmo tempo que a explicación desa beleza; é o 
misterio das armas de fogo ao mesmo tempo que o segredo misterio das armas de fogo ao mesmo tempo que o segredo 
dese misterio; é a arte ao mesmo tempo que a teoría da arte… dese misterio; é a arte ao mesmo tempo que a teoría da arte… 
do western, o máis cinematográfico dos xéneros do cinema, se do western, o máis cinematográfico dos xéneros do cinema, se 
podo dicilo así. O resultado é que podo dicilo así. O resultado é que O home do OesteO home do Oeste é simple- é simple-
mente unha admirable lección do cinema; do cinema moderno.mente unha admirable lección do cinema; do cinema moderno.

Porque hai, quizais, só tres tipos de western, no sentido no que Porque hai, quizais, só tres tipos de western, no sentido no que 
Balzac dixo unha vez que había tres tipos de novela: de imaxes, Balzac dixo unha vez que había tres tipos de novela: de imaxes, 
de ideas, e de imaxes e ideas; ou Walter Scott, Stendhal, e o de ideas, e de imaxes e ideas; ou Walter Scott, Stendhal, e o 
propio Balzac. No que se refire ao western, o primeiro tipo é propio Balzac. No que se refire ao western, o primeiro tipo é 
Os buscadores Os buscadores [The Searchers, John Ford, 1956]; o segundo, [The Searchers, John Ford, 1956]; o segundo, 
Rancho NotoriousRancho Notorious [Fritz Lang, 1952]; e o terceiro,  [Fritz Lang, 1952]; e o terceiro, O home do O home do 
Oeste.Oeste. Non me refiro con isto a que o filme de John Ford sexa  Non me refiro con isto a que o filme de John Ford sexa 
simplemente unha serie de imaxes belas. Ao contrario. Nin que simplemente unha serie de imaxes belas. Ao contrario. Nin que 
o filme de Fritz Lang estea libre de beleza plástica ou decorativa. o filme de Fritz Lang estea libre de beleza plástica ou decorativa. 
O que quero dicir é que con Ford son as imaxes as que invocan O que quero dicir é que con Ford son as imaxes as que invocan 
as ideas, mentres no de Lang é ao contrario, e no de Anthony as ideas, mentres no de Lang é ao contrario, e no de Anthony 
Mann partimos da idea á imaxe para logo regresar á idea, como Mann partimos da idea á imaxe para logo regresar á idea, como 
quería Eisenstein.quería Eisenstein.
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Tomemos algúns exemplos. N’Tomemos algúns exemplos. N’Os buscadores,Os buscadores, cando John Way- cando John Way-
ne reencontra a Natalie Wood e bruscamente a ergue cos brazos, ne reencontra a Natalie Wood e bruscamente a ergue cos brazos, 
pasamos do xesto estilizado ao sentimento, de John Wayne pasamos do xesto estilizado ao sentimento, de John Wayne 
subitamente petrificado a Ulises ao encontro de Telémaco. Por subitamente petrificado a Ulises ao encontro de Telémaco. Por 
outro lado, en outro lado, en Rancho Notorious,Rancho Notorious, cando Mel Ferrer fai que Mar- cando Mel Ferrer fai que Mar-
lene Dietrich gañe á ruleta, o pé de Mel Ferrer facendo xirar a lene Dietrich gañe á ruleta, o pé de Mel Ferrer facendo xirar a 
ruleta non reforza ese súbito sentimento de traxedia nun bar do ruleta non reforza ese súbito sentimento de traxedia nun bar do 
far west, far west, senón que o crea; con iso pasamos da idea abstracta senón que o crea; con iso pasamos da idea abstracta 
e estilizada para o xesto. En Ford, é unha imaxe a que dá a idea e estilizada para o xesto. En Ford, é unha imaxe a que dá a idea 
dun plano; en Lang, é a idea do plano a que dá unha bela imaxe. dun plano; en Lang, é a idea do plano a que dá unha bela imaxe. 
E Anthony Mann?E Anthony Mann?

N’N’O home do Oeste,O home do Oeste, se analizamos o momento en que un dos  se analizamos o momento en que un dos 
bandidos, forzando a Julie London a espirse, presiona a faca bandidos, forzando a Julie London a espirse, presiona a faca 
na gorxa de Gary Cooper, veremos que a beleza da escena na gorxa de Gary Cooper, veremos que a beleza da escena 
vén do feito de que se apoia nunha idea puramente teórica á vén do feito de que se apoia nunha idea puramente teórica á 
vez que nun forte realismo. A cada contraplano pasamos con vez que nun forte realismo. A cada contraplano pasamos con 
fantástica rapidez da imaxe de Julie London a quitar a roupa á fantástica rapidez da imaxe de Julie London a quitar a roupa á 
idea do bandido imaxinando que pronto a verá espida. Así que idea do bandido imaxinando que pronto a verá espida. Así que 
Mann só precisa amosar á rapaza en roupa interior para darnos Mann só precisa amosar á rapaza en roupa interior para darnos 
a impresión de que estamos a vela espida.a impresión de que estamos a vela espida.

Con Anthony Mann, un redescobre o Western como un descobre Con Anthony Mann, un redescobre o Western como un descobre 
a artimética nunha clase de matemáticas de primaria. O que é a artimética nunha clase de matemáticas de primaria. O que é 
como dicir que como dicir que O home do OesteO home do Oeste é o máis intelixente dos filmes,  é o máis intelixente dos filmes, 
e ao mesmo tempo o máis simple. De que vai? Dun home que e ao mesmo tempo o máis simple. De que vai? Dun home que 
se descubre nunha situación dramática e olla ao seu redor en se descubre nunha situación dramática e olla ao seu redor en 
busca dunha saída. A posta en escena consiste, entón (aquí case busca dunha saída. A posta en escena consiste, entón (aquí case 
quixen escribir que xa consistiu, xa que Anthony Mann está co-quixen escribir que xa consistiu, xa que Anthony Mann está co-
mezando a expresar na forma o que entre os seus predecesores mezando a expresar na forma o que entre os seus predecesores 
era normalmente contido, e viceversa) en descubrir e definir ao era normalmente contido, e viceversa) en descubrir e definir ao 
mesmo tempo, mentres no western clásico a posta en escena mesmo tempo, mentres no western clásico a posta en escena 
consistía en descubrir e despois definir. Simplemente compa-consistía en descubrir e despois definir. Simplemente compa-
remos a famosa panorámica que revela a chegada dos indios remos a famosa panorámica que revela a chegada dos indios 
en en DilixenciaDilixencia [Stagecoach, John Ford, 1939] co plano fixo de  [Stagecoach, John Ford, 1939] co plano fixo de A A 
última fronteira última fronteira cando os pel-vermella xorden do alto das árbores cando os pel-vermella xorden do alto das árbores 
cercando a Victor Mature e a súa compañía. O movemento de cercando a Victor Mature e a súa compañía. O movemento de 
cámara de Ford ten a súa forza na beleza plástica e dinámica. O cámara de Ford ten a súa forza na beleza plástica e dinámica. O 
plano de Mann é dunha beleza plano de Mann é dunha beleza vexetalvexetal, se podemos dicilo así. A , se podemos dicilo así. A 
súa forza vén xustamente do feito de que non debe nada a unha súa forza vén xustamente do feito de que non debe nada a unha 
estética premeditada.estética premeditada.

Tomemos outro exemplo, desta vez n’Tomemos outro exemplo, desta vez n’O home do Oeste.O home do Oeste. Na  Na 
cidade fantasma, Gary Cooper sae dun pequeno banco e mira cidade fantasma, Gary Cooper sae dun pequeno banco e mira 
para ver se o bandido ao que acaba de disparar está realmente para ver se o bandido ao que acaba de disparar está realmente 
morto, xa que pode velo abanear na distancia ao final da rúa que morto, xa que pode velo abanear na distancia ao final da rúa que 
suavemente se declina aos seus pés. Un cineasta menor tería suavemente se declina aos seus pés. Un cineasta menor tería 
simplemente pasado de Gary Cooper saíndo ao bandido morren-simplemente pasado de Gary Cooper saíndo ao bandido morren-
do. Un cineasta máis refinado tería enriquecido a escena con do. Un cineasta máis refinado tería enriquecido a escena con 
varios efectos, mais tería mantido o mesmo principio de com-varios efectos, mais tería mantido o mesmo principio de com-
posición dramática. A orixinalidade de Anthony Mann consiste posición dramática. A orixinalidade de Anthony Mann consiste 
en saber enriquecer todo ao simplificar ao extremo. Encádrase en saber enriquecer todo ao simplificar ao extremo. Encádrase 
a Gary Cooper saíndo nun plano xeral. El atravesa o plano caso a Gary Cooper saíndo nun plano xeral. El atravesa o plano caso 
por completo para botar unha ollada á cidade fantasma e, alí por completo para botar unha ollada á cidade fantasma e, alí 

(en vez de facer un contraplano da cidade, seguido do rostro (en vez de facer un contraplano da cidade, seguido do rostro 
de Gary Cooper observando) un travelling lateral reencadra a de Gary Cooper observando) un travelling lateral reencadra a 
un Gary Cooper estático ante a cidade abandonada. O trazo de un Gary Cooper estático ante a cidade abandonada. O trazo de 
xenialidade é ter feito o movemento do travelling partir despois xenialidade é ter feito o movemento do travelling partir despois 
de Gary Cooper, pois é ese lapso temporal o que permite unha de Gary Cooper, pois é ese lapso temporal o que permite unha 
simultaneidade espacial: temos ao mesmo tempo o misterio da simultaneidade espacial: temos ao mesmo tempo o misterio da 
cidade fantasma e a inquietude de Gary Cooper ante ese miste-cidade fantasma e a inquietude de Gary Cooper ante ese miste-
rio. Con Anthony Mann, a cada plano temos a análise ao tempo rio. Con Anthony Mann, a cada plano temos a análise ao tempo 
que a síntese ou, como ben apuntou Luc Moullet, o instintivo ao que a síntese ou, como ben apuntou Luc Moullet, o instintivo ao 
mesmo tempo que o reflexivo.mesmo tempo que o reflexivo.

Habería outras maneiras de eloxiarHabería outras maneiras de eloxiar O home do Oeste. O home do Oeste. Podería- Podería-
mos falar da adorable granxa entre a herba que George Eliot mos falar da adorable granxa entre a herba que George Eliot 
tería adorado, ou sobre Lee J. Cobb, con quen Mann triunfa tería adorado, ou sobre Lee J. Cobb, con quen Mann triunfa 
onde Richard Brooks fracasou en onde Richard Brooks fracasou en Os irmáns KaramazovOs irmáns Karamazov [The  [The 
Brothers Karamazov, 1958]. Un podería tamén falar sobre o duelo Brothers Karamazov, 1958]. Un podería tamén falar sobre o duelo 
final, xa que esta é a primeira vez que o home que dispara e o final, xa que esta é a primeira vez que o home que dispara e o 
que recibe o disparo se manteñen constantemente ao mesmo que recibe o disparo se manteñen constantemente ao mesmo 
tempo no plano. Falei antes de beleza tempo no plano. Falei antes de beleza vexetal.vexetal. N’ N’O home do O home do 
Oeste,Oeste, o rostro amorfo de Gary Cooper pertence ao reino mi- o rostro amorfo de Gary Cooper pertence ao reino mi-
neral, probando polo tanto que Anthony Mann está retornando neral, probando polo tanto que Anthony Mann está retornando 
ás verdades básicas.ás verdades básicas.
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5 DE OUTUBRO 
XOGOS DE VERÁN

(Sommarlek, Ingmar Bergman, 
Suecia, 1951, 96’, VOSG)

12 DE OUTUBRO 
O HOME DO OESTE

(Man of the West, Anthony Mann, 
EUA, 1958, 100’, VOSG)

19 DE OUTUBRO 
TODA UNHA NOITE

(Toute une nuit, Chantal Akerman, 
Bélxica-Francia-Países Baixos-

Canadá, 1982, 90’, VOSG)

26 DE OUTUBRO
UNHA SESIÓN COMO AS OUTRAS
Pezas curtas de Jean-Luc Godard , 

1962-2022, 90’


