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LÉON MORIN, PRÊTRE
Dirección e guión Jean-Pierre Melville, sobre a novela de Béatrix Beck Ano 1961 
Duración 130 min. Fotografía Henri Decaë Música Martial Solal Montaxe Nadine 
Trintignant, Jacqueline Meppiel, Marie-Josèphe Yoyotte Produción Georges de 
Beauregard, Carlo Ponti RepartoJean-Paul Belmondo, Emmanuelle Riva, Iréne Tunc, 
Nicole Mirel, Gisèle Grimm, Marco Behar, Monique Bertho, Gérard Buhr, Howard 
Vernon Distribución IFCinéma Sinopse Durante a ocupación francesa polos nazis 
na Segunda Guerra Mundial, asistimos a unha serie de conversas teolóxicas entre un 
sacerdote (Jean-Paul Belmondo) e unha muller atea comunista (Enmanuelle Riva). 
Mais, no fondo, é un filme atravesado polo desexo.
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PRÓXIMAS SESIÓNS
Martes 18 LE DOULOS
(O confidente, Jean-Pierre Melville, 1962, 110 min.)
Martes 25 LE CERCLE ROUGE
(O círculo vermello, Jean-Pierre Melville, 1970, 150 min.)

OS SESENTA E TRES CINEASTAS DE CABECEIRA DE JEAN-PIERRE MELVILLE
No segundo bloque do libro Le cinéma selon Melville, o autor de Le cercle rouge 
enumera os seus sesenta e tres cineastas de cabeceira (selección cinguida a cineastas 
norteamericanos que traballaron de maneira significativa antes da Segunda Guerra 
Mundial). Concretamente, e por orde alfabética, trátase de Lloyd Bacon, Busby 
Berkeley, Richard Boleslawski, Frank Borzage, Clarence Brown, Harold S. Bucquet, 
Frank Capra, Jack Conway, Merian C. Cooper, John Cromwell, James Cruze, George 
Cukor, Michael Curtiz, William Dieterle, Allan Dwan, Ray Enright, George Fitzmaurice, 
Robert Flaherty, Victor Fleming, John Ford, Sidney Franklin, Tay Garnett, Edmund 
Goulding, Alfred Green, Edward Griffith, Henry Hathaway, Howard Hawks, Ben Hecht, 
Garson Kanin, William Keighley, Henry King, Henry Koster, Gregory LaCava, Fritz Lang, 
Sidney Lanfield, Mitchell Leisen, Robert Z. Leonard, Mervyn LeRoy, Frank Lloyd, Ernst 
Lubitsch, Leo McCarey, Norman Z. McLeod, Rouben Mamoulian, Archie L. Mayo, Lewis 
Milestone, Elliott Nugent, Henry C. Potter, Gregory Ratoff, Roy del Ruth, Mark Sandrich, 
Alfred Santell, Ernest Schoedsack, John M. Chu, Josef von Sternberg, George Stevens, 
Norman Taurog, Richard Thorpe, W. S. Van Dyke, King Vidor, William A. Wellman, 
James Whale, Sam Wood e William Wyler. A continuación, Melville comenta que non 
inclúe a Chaplin porque «é Deus e está por riba de calquera clasificación» e que 
descarta a Raoul Walsh e mais a Cecil B. DeMille por consideralos sobrevalorados.
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JEAN-PIERRE MELVILLE POR JEAN-PIERRE MELVILLE [I]

Cambiei o meu nome de Jean-Pierre Grumbach polo de Jean-Pierre Melville         
por admiración pura, por desexo de identificación cun autor que me enchía máis 
ca calquera outro: Herman Melville. Tres escritores americanos marcaron a miña 
adolescencia: Edgar A. Poe, Jack London e Melville. Tomei o nome de Melville 
moi axiña, antes de facer cine: fixen a guerra con el.

A miña primeira aproximación ao espectáculo tivo lugar durante infancia, coa 
lectura das obras de teatro, ilustradas e con fotos, publicadas na colección La Peti-
te Illustration. Logo sentinme atraído polo circo. Despois polo music hall. Existía 
en París un lugar sublime, L’Empire, na avenida de Wagram, onde actuaron as 
mellores estrelas mundiais do music hall. Eu ía sempre, coma ao Casino de París e 
ao Folies Bergere, en compañía do meu tío, amigo persoal de Maurice Chevalier, 
de Mistinguett e de Joséphine Baker. Aquilo era espectáculo! Daquela interesába-
me máis có cine, porque tiña diálogos e música. Coma o teatro, gustábame porque 
posuía linguaxe. O cinema non ocupaba máis ca un terceiro lugar nas miñas pre-
ferencias. Era mudo, e eu sentíame terriblemente frustrado.

Tiven a miña primeira cámara, unha Pathé Baby con manivela, en xaneiro de 
1924. Tiña seis anos e vivía na Chaussé d’Antin. Rodei o meu primeiro filme nes-
ta rúa, dende a xanela. Aparecía o bebé Cadum, os coches circulando, un canciño 
que pertencía a unha muller encantadora que vivía na beirarrúa de en fronte... 
Todo o que atopei por diante. Logo decateime de que os filmes que facía non 
me interesaban demasiado. Prefería os dos demais. Desfíxenme da miña Pathé 
Baby, mais non do meu Pathé Baby proxector; grazas a el podía ver na casa todos 
os filmes do mundo. O catálogo de filmes Pathé Baby, coa sinopse e unha foto 
de cada un, era enorme: westerns, as curtas de Keaton, de Harold Lloyd, Harry 
Langdon, Chaplin... Cada semana vía catro ou cinco pelis novas, de dúas, tres ou 
catro bobinas. Así comezou o meu amor polo cinema, a base da miña cultura ci-
nematográfica. De cando en vez aínda filmaba a xente que pasaba pola miña rúa, 
sen poñerlle paixón, ata que cumprín os doce anos, época en que me agasallaron 
unha cámara de 16 mm. Mais seguía preferindo ser espectador. A miña tolemia 
polo cinema comezou de verdade coa irrupción do sonoro: comezaba o día ás 
nove da mañá cun filme no cinema da Paramount e rematábao do mesmo xeito 
ás tres da madrugada.

En 1947, e non me refiro só ao aspecto técnico, coñecíao todo sobre o cine, mes-
mo os créditos dos filmes. Na adolescencia, repetía continuamente: «Cando sexa 
maior, vou facer filmes». Para a estupefacción de todo o mundo, porque daquela 

ninguén tiña vocación de cineasta. Eu fun o único da miña xeración que, antes da 
guerra, dicía continuamente: «Quero facer filmes».

Fan falla quince anos para aprender un oficio. Entre o primeiro filme que se fai 
e o primeiro que se fai logo de ter aprendido aquilo que é esencial pasan quince 
anos, coma entre Le silence de la mer (1947) e León Morin, prêtre (1961). Coido 
que aprendín moitas cousas que non coñecían os novos realizadores franceses, 
mesmo os máis sesudos e os máis coñecidos. Non lles direi o que aprendín, isto 
gárdase para un mesmo, ademais é subxectivo. O que para min é unha ensinanza, 
para outro quizáis non o sexa. Refírome ao que aprendín no terreo da inspiración 
(é dicir, da escrita), da técnica (é dicir, da rodaxe) e da dirección de actores, que é 
capital. A fin de contas, estes tres aspectos sono todo.

Definíronme coma «o máis americano dos realizadores franceses ou o máis fran-
cés dos realizadores americanos». É unha bonita frase para ler nunha crítica, mais 
non creo que sexa exacta. Hai xente tan «americana» coma min, mesmo en Fran-
cia, polo seu xeito de facer filmes, e hai tamén realizadores americanos que son 
máis «franceses» ca min nas súas realizacións. Non se pode establecer unha nacio-
nalidade a partir do xeito en que se realiza un filme. Non quero ser paradóxico e 
dicirlle que me sinto o menos impresionado do mundo pola arte cinematográfica 
americana, isto sería un erro. As miñas primeiras leccións aprendinas de sesenta e 
tres1 grandes realizadores. Eles ensináronme a miña profesión.

Non vexo ben a diferenza entre o cinema italiano, xaponés, inglés ou francés ben 
feito e o cinema americano. Pódese facer diferenza entre cinemas segundo os fil-
mes estean ben ou mal feitos. E podemos considerar que os sesenta e tres cineas-
tas importantes de Hollywood, nos anos 30 e 40, eran xente que coñecía ben a súa 
profesión e que facía un cinema clásico, mais en absoluto académico. Este cinema 
aprendino coma todos os cineastas da miña xeración, sexan italianos, xaponeses 
ou ingleses. Atopámonos fronte a unha gramática e unha sintaxe tan ben elabo-
radas que non se podían inventar outras. A pesar disto, todas as tentativas, todas 
as experiencias eran desexables. É divertido ver xente querendo facer un novo 
cinema, querendo revolucionar un tipo de narración que xa fixo anteriormente as 
súas probas. O único verdadeiro, importante, é que o cinema resiste todo isto e 
volve sempre ás súas formas clásicas.

1   (N. da T.) Adxuntamos a listaxe de directores na contracapa.

Anacos tirados de AGUIJAR, C. (1993). Jean-Pierre Melville por Jean-Pierre Melville. Nosferatu. 
Revista de cine. (13):64-69. Dispoñible en http://hdl.handle.net/10251/40874. Tradución ao 
galego: Cineclube Pontevedra.


