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LE DOULOS
Dirección e guión Jean-Pierre Melville, sobre a novela de Pierre Lesou Ano 1962 
Duración 110 min. Fotografía Nicolas Hayer Música Paul Misraki Montaxe Monique 
Bonnot Produción Georges de Beauregard, Carlo Ponti Reparto Jean-Paul Belmondo, 
Serge Reggiani, Jean Desailly, Michel Piccoli, René Lefèvre, Carl Studer, Monique 
Hennessy, Marcel Cuvelier, Philippe Nahon Distribución IFCinéma Sinopse Maurice 
Faugel, tras saír da prisión, prepara un novo roubo canda o seu amigo Silien sen 
saber que entre o gremio ten sona de ser un doulos, isto é, un confidente.
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JEAN-PIERRE MELVILLE POR JEAN-PIERRE MELVILLE [II]

A calidade primordial que lle esixo a un heroe das miñas historias é que sexa un 
personaxe tráxico. Quero que isto se saiba nos cinco primeiros minutos do filme. 
Que se saiba que Jeff Costello no seu cuarto, que Gu evadíndose da prisión, que o 
odio de Ferchaux, que Belmondo e Reggiani en Le doulos son personaxes tráxicos. 

Estou moi ligado ao fetichismo do vestiario do home, ten unha importancia capi-
tal nos meus filmes. O vestiario da muller impórtame menos. Cando cómpre ves-
tila, a maior parte das veces o meu asistente é quen se encarga. O heroe dos meus 
filmes negros é sempre un heroe armado. Leva sempre un revólver. Un home 
armado é case un soldado e por iso ten que levar uniforme. Un home armado é 
moi diferente dos demáis homes e asegúrolle que ten tendencia a levar sombreiro. 
Ademais, falo para o cinema, un home que dispara con sombreiro é moito máis 
impresionante ca outro que o fai coa cabeza descuberta. O porte do sombreiro 
equilibra un pouco o revólver no extremo da man.

Non lembro quen dixo: «Nun filme de Godard, Jeff Costello, deitado sobre o leito 
do seu cuarto, lería un libro ao que se lle vería a cuberta; nun filme de Bresson, 
faría un café con leite». Isto non me interesa. Non me gusta ver como o meu heroe 
se enfronta ao que poderiamos chamar unha «función orgánica». Ao contrario, 
gústame que se enfronte a outros mesteres, non a comer, beber ou preparar café. É 
por isto polo que me gusta Delon facendo a súa cura e vixiando o seu brazo ferido, 
coma se fose un pequeno animal. Gústame Ventura en Montrouge, tinguindo os 
cabelos antes de saír. Gústame tamén non ensinar o lugar onde vive o personaxe. 
Nunca se viu o cuarto de Léon Morin. Quero, ao mesmo tempo, sensibilizar o 
espectador da intimidade do heroe sen que o vexa comer na mesa.

Parto do principio de que a interpretación é un don e de que non se aprende. A 
facer filmes apréndese e nunca deixas de aprender cousas novas. Mais a interpre-
tar non podes aprender. As escolas de interpretación son un engano, un calote. 
Nelas, os aspirantes a actores só aprenden a finxir e a seren falsos. Encántame o 
underplay, isto é, non expresar nada co rostro que non sexa o comportamento, para 
que a xestión interior do personaxe se faga explícita cunha parte de misterio. Este 
xeito de traballar foi empregado por Fred McMurray cara ao 1933 ou 1934, era o 
primeiro actor que non facía nada. Gustábame.

É preciso que os actores se sintan ben nun filme, é indispensable. Que nin a téc-
nica, nin os diálogos, nin a historia lles estorben. Un actor molesto é un mal actor, 
non é dono da súa memoria, dos seus movementos, dos seus reflexos. É tan certo 
para os dous últimos cos que rodei, e aos que particularmente aprecio, Delon e 

Ventura, que é a eles a quen lles hai que preguntar: «Estaban vostedes cómodos 
nos personaxes que Melville lles fixo representar?». Coido que aí está un dos se-
gredos máis importantes.

Durante o meu período experimental, dende Le silence de la mer ata Deux hommes 
dans Manhattan, a estrela non tiña lugar no meu cinema, porque eu procuraba 
unha linguaxe. A continuación, dende que traballei con Belmondo, contraín a 
enfermidade de traballar con estrelas, e foise agravando ata o punto de recoñecer 
que a partir de entón as estrelas son as cocreadoras dos meus filmes.

Non tomo os actores por máquinas, non lles pido só que obedezan, senón que 
sexan bos profesionais e que fagan diante da cámara o que eu fago detrás dela. 
Gústame que sexan puntuais, que tomen o seu traballo en serio e algunha vez, por 
que non, traxicamente. Hai unha voda entre o actor e o realizador. Esta voda ten 
éxito ou non o ten. Tivo éxito total cando fixen o meu primeiro filme con Jean 
Paul Belmondo, éxito con Lino Ventura, éxito con Alain Delon. Non pense que 
lles digo: «Ides facer isto deste xeito e non de xeito distinto». Non. Falo con eles 
antes da rodaxe porque considero que o que se fai cunha estrela no plató é practi-
camente nada, todo está preparado. Unha estrela é unha persoa coa que falo moito 
antes de comezar o filme, a quen tiven a oportunidade de comunicarlle o que 
comprendín do personaxe que lle vou pedir que interprete. Xa o sabe todo cando 
imos rodar. Vestina, pasei días e días con ela por París procurando un abrigo, unha 
garabata, un chapeu, un pequeno detalle de vestiario, probei con ela falsos bigotes. 
Por este motivo non teño gran cousa que dicirlle cando comezamos o filme. Ao 
cura de Léon Morin, prête, a Gu de Le deuxième souffle ou a Jeff Costello de Le 
samourai non teño moito que engadirlles ao que lles digo ás once da mañá no seu 
camerino: «Hoxe rodamos seis planos, ou oito. O primeiro este. Terá isto e aquilo. 
Alí estará tal actor. O que contratei onte».

Das estrelas francesas encántanme especialmente Belmondo, Delon e Ventura.  
Cando lles propoño algo, aínda que non concorden completamente, enseguida 
din «De acordo». Logo falamos do guión, da cor, do xeito en que tratar a historia, 
e xa estamos de acordo. Non significa que sexan dóciles. Se o fosen non serían 
estrelas e non me interesaría traballar con elas. Rodar cunha estrela é un pracer 
inmenso. Seguridade, tino no xesto. Precisión para soster un vaso, empuñar un 
revólver. E, sobre todo, saber andar. E isto non se aprende. Sen cámara diante, sen 
seren filmados, móvense igual que cando se roda.
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