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LE CERCLE ROUGE
Dirección e guión Jean-Pierre Melville Ano 1970 Duración 150 min. Fotografía Henri 
Decaë Música Eric Demarsan Montaxe Marie-Sophie Dubus, Jean-Pierre Melville 
Produción Robert Dorfmann, Jacques Dorfmann Reparto Alain Delon, Bourvil, 
Gian Maria Volonté, Yves Montand, François Périer, André Eycan, Paul Crauchet 
Distribución IFCinéma Sinopse Corey (Alain Delon) é un refinado ladrón de guante 
branco que sae do cárcere o mesmo día en que un asasino chamado Vogel (Gian 
Maria Volontè) foxe da vixilancia do policía que o custodiaba. Corey decide entón que 
Vogel é o compañeiro perfecto para perpetrar o seu seguinte atraco...
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OUTUBRO 
Martes 9 SHADOWS
(Sombras, John Cassavetes, 1959, 87 min.)
Martes 16 A WOMAN UNDER THE INFLUENCE
(Unha muller baixo a influencia, John Cassavetes, 1974, 155 min.)
Martes 23 FACES
(Rostros, John Cassavetes, 1968, 130 min.)



JEAN-PIERRE MELVILLE POR JEAN-PIERRE MELVILLE [III]

Le silence de la mer impresionoulles moito a certos mozos, o suficiente para que 
lles xurdise a idea de facer os seus propios filmes. Como non tiñan moitos cartos 
dixéronse que poderían proceder coma Melville. Inspiráronse no meu xeito de 
rodaxe económica, mais é o único punto en común que tivemos. Ademais, cando 
conseguiron rodar o seu segundo ou terceiro filme xa se enchouparon de inte-
lectualismo, cousa que desprezo profundamente. Mais como tiñan que dicir que 
procedían de algures, decidiron dicir que eu era o seu pai espiritual, que eu era o 
pai da Nouvelle Vague. Enseguida me atopei encabezando unha enorme familia 
de fillos ilexítimos que non quixen coñecer.

O western é o cinema, a forma máis perfecta de espectáculo cinematográfico. Un 
bo western, en cor e en scope, é algo extraordinario, malia aquela monstruosidade 
titulada Johnny Guitar. Os guións de todos os meus filmes policiacos son westerns 
trastocados de ambiente. É difícil facer algo que non pareza un western.

Non é deshonroso ser comercial. O que é absurdo, dende o meu punto de vista, 
é facer filmes que non atopan o auditorio debido. Facer filmes que conseguen 
60 000 entradas é grotesco, mesmo se nos convertemos con iso, para a crítica, na 
máxima figura entre os realizadores. Quero, permanecendo, sendo quen son, sen 
facerlle concesións ao público, facer filmes que gusten.

Eu vou ao cine unicamente para experimentar pracer. É unha gran distracción. 
Non é só enriquecer o espírito. Non é cultura. O cinema non pode ser máis ca 
un anaco de ocio. Non se pode facer no cine aquilo que, se cadra, a televisión está 
chamada a facer. Se cadra a televisión é un bo vehículo para a cultura, o cinema 
non. Non se mete á xente nunha sala para ensinarlle algo, senón para distraela, 
para explicarlle a mellor historia do mundo e para facerlle un aquel de espectáculo 
de music hall, que é o que, ao cabo, é o cinema.

Nunca se educará as masas nun cine, non creo niso. Pode ser un marabilloso me-
dio de información con documentos apaixonantes. Vin proxeccións na Comisión 
de Censura da que formo parte dunha curta en 16 mm, non comercial, feita por 
Vietnam do Norte a partir de stock-shots (cintas de arquivo) e de fotos fixas. Gus-
toume moito este filme, estou a favor del. Mais é un documental, non é cultura. O 
cine e a cultura..., nunca crin niso.

Os franceses, non falo máis ca da televisión francesa, son persoas que chegan 
cansas á noite, miran o aparato cun ollo e, como diría Alphonse Allais, toman a 
súa sopa co outro. Non é nestas condicións como un pode adquirir cultura. Mais 

se hai que escoller entre ambos os dous vehículos, cinema e televisión, inclínome 
pola televisión. O cinema quedará coma espectáculo, coma unha arte en ocasións. 
Non digo que o cinema sexa unha arte, nunca o dixen, mais algunhas veces unha 
obra cinematográfica é suficientemente boa para que poida considerarse coma 
unha obra de arte. É raro. Cómpre un Wilder, un Wyler, un Ford, un Hawks. Non 
teño a menor dúbida de que Only Angels have Wings é unha obra de arte.

Considérase, erroneamente, que un realizador de filmes para a televisión descen-
de de categoría. É grotesco, mais é así. E é igual en todos os países do mundo. 
Tanto en Estados Unidos coma en Francia, quen fai televisión está borrado para o 
cinema. Se non houbese este muro que impide pasarse á televisión, gustaríame fa-
cer unha emisión de documentais, mais non unha serie dramática. Deixo isto para 
aqueles que o fan moi ben. Gústame que M. Bluwai realice Don Juan, de Molière, 
que M. Barna realice Ruy Blas. Coñecen a maneira de servirse da televisión. Eu 
non. Parece que Le silence de la mer e Léon Morin, prête poderían pasar ben pola 
pequena pantalla. Así, fixen televisión como M. Jourdain facía prosa.

Coido que son dúas profesións bastante diferentes. Teño xa moito que facer cun 
filme cada dous anos. Non vexo como podería facer, ademais, televisión. Se a 
fixese, durante unha hora, dúas horas, non sería nada máis ca unha conversa cuns 
amigos. Escolleríaos. Serían persoas que teñen cousas apaixonantes que contar. A 
emisión sería en directo, por suposto. Intelectuais, xenerais, persoas que teñen os 
meus anos, os que fixeron a guerra. Houbo unha espléndida emisión francesa du-
rante algúns meses, era Permis la nuit, que foi prohibida. Todos os programas des-
ta emisión foron formidables, menos o último, que era groseiro e insensato. Non 
faltaría a esta emisión nin por un imperio. Só a sinceridade pasa ben a pantalla.

Gardo para máis adiante, se cadra para as vacas flacas, a posibilidade de facer rir. 
As cousas máis sinxelas fan rir. Un señor moi digno, con sombreiro Eden negro, 
abrigo negro, portafolios na man, andando por unha rúa tranquila, detense diante 
dun hotel particular, toca o timbre. No momento xusto de tocar o timbre cáenlle 
os pantalóns. A sala enteira ri. O mecanismo de facer rir, no mundo enteiro, é o 
máis abominable. Cando debía ser difícil facer rir era no tempo de Molière, na 
corte de Versalles, porque os seus contemporáneos, cortesáns de Luis xiv, eran 
uns snobs. Mais facerlle rir á xente é o máis doado que existe. O malentendido 
sobre Playtime é que a xente vai alí para rir, pero é un filme de Tati, non un filme 
para rir. E é unha obra de arte. Un filme que hai que ver moitas veces.
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