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A NOITE DE ENFRONTE

FICHA TÉCNICA

La  noche  de  enfrente. Chile,  2012.  Cor,  112  min.  Xénero:  Drama  | 
Dirección: Raúl  Ruiz |  Guión:  Raúl  Ruiz,  Hernán del Solar |  Produción: 
Christian Aspee, François Margolin (Margo Films) | Fotografía: Inti Briones | 
Montaxe: C  Aspee,  R  Ruiz,  V  Sarmiento  |  Música:  Jorge  Arriagada | 
Intérpretes:  Christian Vadim (Giono), Sergio Hernández (Celso), Valentina 
Vargas (Nigilda), Chamila Rodríguez (Rosina), Pedro Vicuña (Antenor)

SINOPSE
a

Un vello xubilado que espera a súa 
inminente morte, a medias temida, 
a  medias  provocada,  paséase  por 
unha cidade medio real e medio so-
ñada, evocando escenas da súa in-
fancia, ás veces reais, ás veces in-
ventadas, que se moven entre a ilu-
sión e o pesadelo.

NOTAS DO DIRECTOR

O  meu  propósito  é  penetrar  no 
mundo  poético  dun  dos  autores 
máis secretos e sorprendentes da li-
teratura chilena, Hernán del Solar, 
membro destacado do grupo de es-
critores chamados “imaxinistas”. Os 
imaxinistas  situáronse  a  contrafío 
do naturalismo imperante nos anos 
40-50 e buscaron renovar cunha li-
teratura de imaxinación contempla-
tiva  que  xa  practicaran  Augusto 
D'Halmar e Federico Gaña.

Nas obras de Del Solar coexisten o 
cotián  e  o  onírico,  a  tenrura  e  a 
crueldade,  as  evocacións  literarias 
e a omnipresencia do mundo da in-
fancia.  As  súas  ficcións  impoñen 
unha  dobre  lectura  permanente, 
esixen, á vez, crer e descrer. Todo 
isto para dicir que esta é unha ins-
piración libre, que para o cinema é 
un desafío, pero un desafío estimu-
lante.

Un  exemplo.  En  Pata  de  pau o 
protagonista  conta o  seu encontro 
cun  personaxe  ao  que  chama  “o 
Capitán”. Cremos entender que es-
te capitán é un ser de carne e óso, 
un escuro pensionista dun hotel de 
mala  morte,  pero  que  provoca  a 
evocación dun personaxe d'A illa do 
tesouro de  Stevenson,  ese  que  se 
presenta dicindo “chámenme capi-
tán” e que, tirando unha bolsa de 
moedas  ao  escritorio  do  hotel,  di 
secamente: “Avísenme cando o gas-
tase todo”.

Na miña adaptación libre (ou adop-
ción) dos contos A noite de enfron-
te e  Pata de pau,  quero servirme 
dunha  ficción  indirecta:  hai  anos, 
tocoume coñecer á filla do escritor 
Jean  Giono  (outro autor  secreto e

misterioso, en certo sentido o equi-
valente provenzal de Del Solar). Ela 
contoume que ao ultra provinciano 
Giono, a quen xa unha viaxe a París 
parecíalle un salto cara ao descoñe-
cido,  gustáballe  soñar  con  viaxes 
extraordinarias alén do mundo. Un 
día anunciou á súa familia que es-
taba a preparar unha viaxe sen re-
torno a unha cidade chamada Anto-
fagasta.  A única  razón  que  puido 
dar  para  xustificar  a  súa  decisión 
foi que lle gustaba o son da palabra 
“Antofagasta”. Na miña adaptación 
libre, postulo que Jean Giono rea-
lizou efectivamente a viaxe e que 
terminou a súa vida como profesor 
de francés no liceo de Antofagasta.

Por  suposto  o  filme  sucede  nun 
mundo  imaxinista,  no  que  coinci-
den, converxen e diverxen o mundo 
real (no filme tamén Giono vive en 
Francia e segue publicando novelas) 
co mundo imaxinario no que a viaxe 
tivo lugar. Servíndome dun recurso 
narrativo pouco usado en cinema, a 
ucronía (esas ficcións do tipo: e se 
os nazis gañasen a guerra? ou e se 
Napoleón  gañase  en  Waterloo?), 
imaxino  a  amizade  entre  o  prot-
agonista de  A noite de enfronte, o 
vello xubilado, e Giono. Os seus pa-
seos por Antofagasta. E como fondo 
narrativo, explicado a medias, unha 
escura historia de crime e traizón.

A  historia  sucede  na  Antofagasta 
dos nosos días, polo menos recoñe-
cemos os edificios recentes, os cen-
tros comerciais, a modernidade rui-
dosa, pero que os personaxes pare-
cen ignorar. Eses edificios non exis-
ten, existirán talvez nun mundo por 
vir. Afírmano e declaran, o mundo 
no que viven, eles poden velo, pero 
nós só o albiscamos. Aos poucos a 
melancolía irase enturbando, o ho-
rror do crime inminente irá toman-
do importancia e as pantasmas, ruí-
nas de vidas incompletas, os espec-
tros, mestura de “memorias e deve-
zos”,  de  promesas  non  cumpridas 
de  “ilusións  perdidas”,  terminarán 
por ocupar a escena.

Por tanto, o cruce do mundo posi-
ble no que Giono  veu a Antofagasta

e quedou a vivir e a semimorrer co 
mundo que nos mostra a cámara e 
que os personaxes simulan ignorar, 
refutar,  apartar  dos  avatares  ín-
timos  que  constitúen  o  seu  vivir 
diario. Coexistencia dolorosa entre 
as  imaxes  e a  impresión de irrea-
lidade que se desprende delas. É un 
pouco a extensión daquel cadro de 
Magritte  no  que  vemos  unha  pipa 
mentres  o  texto  infórmanos;  “isto 
non é unha pipa”.

O DATO: O FILME PÓSTUMO

Tras lograr a Cuncha de Prata á Me-
llor Dirección por  Misterios de Lis-
boa en 2011, Raúl Ruiz morreu por 
mor  dunha  afección  pulmonar  sen 
poder ver rematada a montaxe do 
seu  derradeiro  filme.  A  noite  de 
enfronte supuña o regreso profesio-
nal do realizador a Chile, o seu país 
de orixe, do que se exiliou a raíz do 
golpe de estado de Pinochet.

Ruiz foi un profesional polifacético 
cunha  infinidade  de  películas  ro-
dadas  en  moi  diversos  idiomas.  A 
lista é moi longa, pero cómpre des-
tacar que filmou a última película 
de Marcelo Mastroinanni, Tres vidas 
e unha soa morte, e que os anos 80 
en  Francia  supuxeron  un  dos  seus 
mellores momentos con títulos co-
mo  As tres coroas do mariñeiro  ou 
A illa do tesouro.

En  1969,  foi  premiado en Locarno 
polo seu filme Tres tristes tigres, e 
durante a súa carreira recibiu un bo 
feixe de galardóns, moitos deles no 
seu país de acollida.

O  redactor  xefe  de  Cahiers  du 
Cinéma,  Serge  Toubiana,  suliñaba 
que o cinema de Ruiz é “un cinema 
'torto',  porque é visto a través de 
curiosos  prismas,  sempre  desnatu-
ralizando a perspectiva clásica. Ca-
da plano ruiziano leva unha marca, 
unha cifra, ou un segredo (un pouco 
como Welles), unha torsión. El pro-
pón eixos imposibles, usa todos os 
trucos; a banda sonora á súa vez é 
polifónica,  multilingüe,  resoa  con 
tantos acentos como co-producións 
ou personaxes hai na ficción.”

Mércores 9:  O DESCOÑECIDO DO LAGO · Dir. Alain Guiraudie | Luns 21: CENTRO HISTÓRICO · vv. aa. 


