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A NOITE DO CAZADOR

Título orixinal
The Night of the Hunter
Dirección Charles Laughton
Guión James Agee, sobre a novela homónima de David Grubb
Ano 1955
Duración 93 min.
Fotografía Stanley Cortez
Son Stanford Haughton
Montaxe Robert Golden
Música Walter Schumann
Intérpretes Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce, Shelley Winters, 
Lillian Gish, Peter Graves, Evely Varden, James Gleason
Produción Paul Gregory 
Sinopse Ben Harper (Peter Graves) é atrapado pola policía tralo seu último 
e desesperado golpe, pero consegue deixar os dez mil dólares do botín 
agachados no interior da boneca de trapo da súa pequena filla Pearl. No 
cárcere, á espera da súa execución, o seu compañeiro de cela, o reverendo 
Harry Powell (Robert Mitchum), pastor dalgo máis ca dudosa moralidade, 
consegue tirarlle da lingua sobre a existencia da substanciosa bolsa e, así que 
remata a súa condena, non ha ter outro norte e obxectivo có de localizar a 
familia Harper para se apoderar do diñeiro...
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A NOITE DO CAZADOR
Marguerite Duras

Sempre esquezo o principio do filme. Esquezo que o verdadeiro pai foi 
asasinado. Confundo o asasino do pai co pai. Non son a única. Moita xente 
díxome que lle pasa o mesmo, coma se este pai só fose real no momento en 
que o asasinan, coma se participase da vida daquel que lle dá morte máis 
ca da súa propia. N’A noite do cazador non vexo a vida creada, vexo a morte 
creada. Non vexo o pai antes da súa consagración polo asasinato operado 
sobre a súa persoa. Vin catro veces o filme e sígome trabucando. Non son 
quen de ver o pai vivo. Logo de que o maten, vexo no seu lugar o criminal. 
Ocupando o seu lugar. Sempre vin e construín o filme de Laughton en 
función deste erro.

Vexo a nai afectada pola mesma inexistencia que o pai e, coma el, asasinada. 
Mais aí, véxoa asasinada por el a base de partos e de tarefas domésticas, de 
miserias. Véxoa sen efecto. Vexo o principio do filme trucado e que Charles 
Laughton non se atreveu a facer do pai, directamente, o criminal dos seus 
fillos. Fágoo eu por el, no seu lugar. Digo: o criminal é o pai, e desta carni-
zaría, desta masacre, vexo nacer e saír os fillos coma dun corpo e alonxarse 
del coma dun país natal. Aquí, un día, a separación hase completar. O que 
custa vinte anos ha levar tres: a separación da nai.

Os nenos son cativos e a natureza inmensa. Seguen os camiños, logo un 
río. Os camiños entre os arrozais, os terrapléns, os noiros. Descen polo 
Nilo, o Mekong. Percorren desertos, as rutas entre os desertos. Percórrenos 
todos. O pai criminal co seu cabalo e a súa arma, os pequenos nus, espidos 
pola mesma infancia. Arredor deles, o sur dun continente, dun país do que 
non se lle coñece o nome. Todo é chan, lacunar, doado de cubrir. Un ve 
ben ante si, mais o avance non ten fin. É un desenvolvemento incesante, 
regular. Perseguidos polo criminal, os nenos só poden seguir adiante. A 
solicitude do criminal só é igualada pola planicie. Continua, sempiterna. 
Podería durar vinte anos, sen que a regularidade do seu paso se modificase. 
O criminal quere os cartos que están agochados na boneca de trapo da 
pequena e chama polos nenos asubiando un espiritual negro —Leaning 
on the Everlasting Arms— que apela á compaixón de Deus. Seguindo a 
distancia á que se atopan uns dos outros, a canción indícalles aos nenos 

a distancia da morte. O canto é o sinal ben dun descanso, se está lonxe, 
ben dunha fuxida, se se achega. Retomo o filme despois da persecución do 
criminal, cando semella que cesou. A barca dos nenos encallou na marxe 
do río. Eles dormen. E, coma sempre no cinema, por alí pasa unha anciá, 
que se dedica en xeral á caridade, a recoller gatos, cans, cativos perdidos. E 
recolle tamén estes nenos perseguidos. Respiramos por fin, xa non teme-
mos pola súa sorte. E entón é cando, para min, comeza A noite do cazador, o 
verdadeiro filme. Dura dez minutos. Dende o meu punto de vista, é dunha 
magnitude como nunca antes acadara o cinema americano.

Unha puntualización antes de chegar a este filme dentro do filme. Quero 
sinalar que todos os personaxes d’A noite do cazador —os nenos, os pais, o 
asasino, a anciá...— son perfectos prototipos do bestiario cinematográfico 
americano, que recruta seguindo a cuadrícula do medio social. A persoa 
está ausente do filme, coma de case todos os filmes americanos. Ocupa o 
lugar do seu papel coma en delegación do seu medio social. Dígome que, 
se cadra, ao chegar a esta insipidez esencial, o produto cinematográfico 
americano acada a súa máxima eficiencia: produto de consumo corrente. 
Nada de autor. A garantía absoluta de que nada inesperado poida aconte-
cer. Neste caso, o agardado é que o pai criminal sexa arrestado e castigado 
e que os nenos finalmente se salven.

É entón cando chega o filme no filme, o segundo filme d’A noite do ca-
zador. Unha especie de confluencia. Esa noite, ao rematar a persecución, 
os personaxes reúnense. A anciá, ao tempo boa e severa, tola e eficaz, esta 
pequena infancia inmaculada, este feito inmutable de impunidade. E este 
pai asasino de nenos, este devorador de carne fresca, este carroñeiro ba-
leiro coma un saco baleiro. Todos reunidos no lugar da confluencia, este 
espazo entre a casa da anciá, o xardín que a rodea e a estrada que pasa por 
alí. Neste espazo ten lugar o que chamaría o milagre do filme. De socato, 
establécese entre estes seres unha relación até entón difícil de prever e que 
foxe a toda codificación, a toda análise. Trátase, primeiro, dun comporta-
mento inventado pola anciá e logo retomado polo criminal. Estes seres, 
tan diferentes, teñen de súpeto algo en común, o feito de tomar as rendas 
do filme e decidir a súa sorte, coma se por fin un autor xurdira e ceibara o 
filme, coma se lle dera a súa liberdade.
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