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L

a brillantor i fama de les peIJfcules d ' Alfred
Hitchcock en la seva etapa a Hollywood han fet
ombra sovint a l'activitat filmica que el director britànic desenvolupà en els seus inicis a Anglaterra, on
realitzà una sèrie de films notables que conformen
el nudi del que sera el seu cinema america, els elements temàtics i formals que reprendrà i desenvoluparà al llarg de tota la seva filmografia.
A finals dels anys vint, Hitchcock ha aconseguit
que el seu nom com a realitzador valgui tant a les
cartelleres britàniques com el dels actors, un fet insòlit per l'època. Però és amb l'aparició del cinema
sonor quan aconsegueix la seva fama de mestre de
la intriga i el reconeixement internacional: entre
1929 i 1939 dirigeix una quinzena de pelTfcules, algunes considerades obres mestres del gènere d'intriga amb el personal segell del director londinenc,
com La muchacha de Londres ( 1929) , El hombre
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que sabía demasiado
(1934), Los 39 escalones
(1935), El agente secreto (1936) i Sabotaje^ 937); alguns d'aquests titols veuran una segona versió del
mateix director en els anys quaranta i cinquanta .
Los 39 escalones, basada en una novel.la d e
John Buchan del 1915, constitueix una petita obra
mestra del gènere policíac i atorgà a Hitchcock un
gran exit de crítica i public. Reeixida mescla d ' i n t r i ga, drama i comedia, amor i humor, d'atmosfera
kafkiana dins un seguit de quadres pintorescs i realistes d e la vida quotidiana anglesa, anys més fard
la veurem reflectida en els arguments de Sabotaje
(1942) o Con la muerte en los talones (1959).
La historia d e les tribulacions d e Hannay (Robert
Donat), un jove canadenc a Londres q u e , en un
obrir i tancar d'ulls, es troba perseguii per un ehm
que no ha comès, empaitat alhora per policies i una
xarxa d'espionatge, topant pel carni amb la rossa i
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mes récurrents de la seva filmografia: el fais culpable, el ciutadà normal injustament acusat o embolicat en una obscura trama que amenaça la seva fins
aleshores tranquilla existència, convertit alhora en
perseguit i perseguidor. La cinta conté la majoria
d ' é l é m e n t s q u e defineixen l'estil hitchcockià: el
personal concepte d'intriga narrativa, que arrenca
ja des de l'inici elevada a la màxima tensió, sensé
passar per les classiques graduacions, i sostinguda
fins al final: no creixent, sino cada vegada mes patent i sonora, oscilTant i recreant-se en girs inesperats, amb petites historiés inserides dihs la narracid
principal (destacables personatges secundaris: el
matrimoni camperai, els amos de la posada, l'estrany Mr. Memory...), créant un mécanisme d'intriga
psicoldgica, només per moments materialitzada en
éléments concret; el ritme trépidant, amb les situadons limits encadenades a ritme frenètic, trencades
per petites pauses on la tensió psicològica es mante; els originals moviments i enquadraments de càmera (fascina corn és capaç, encadenant amb un joc

entom d'escassos détails, com ara una jaqueta i una
bala caient d'un llibre de salms, d'evocar tota una,
histdria d'horror amb dos o très plans..), l'enfocament de petits éléments simbdlics (les manilles ...).
Res no résulta gratuit, t ô t captiva l'atencid de l'espectador i el mante clavat al seient. També es présenta un petit mostrari d'algunes de les obsessions
particulars de Hitchcock: les dames rosses i distants, el mdn del teatre (l'escena inicial s'obre amb
la paraula Musichall...), el cos de policia représentât
sempre com una entitat torpe, despietada, de la
quai cal desconfiar sempre...
Los 39 escalones destaca finalment per un dels
frets mes personals del director: el crim inserit en la
quotidianitat d'una manera molt peculiar, aqui a
travès d e l'ûs hàbil d e l'humor desdramatitzant
(l'escena del teatre, amb les hilarants preguntes a
Mr. Memory, el fais diseurs électoral de Hannay...),
constant en els diàlegs i les escenes, i lligat a la seva teoria del understatement:
explicar els fets mes
dramàtics amb t o lleuger, donar una sensacid d'estranya quotidianitat sempre, fins en els moments
de màxima tensid. •
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