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ADEUS Á LINGUAXE

FICHA TÉCNICA

Adieu au langage. Francia, 2014. Cor, 70 min. Xénero: Cine experimental |
Dirección, guión e montaxe: Jean-Luc Godard |  Produción: Alain Sarde,
Brahim Chioua, Vincent Marava (Wild Bunch) | Fotografía: Fabrice Aragno |
Intérpretes:  Héloise  Godet  (Josette),  Kamel  Abdelli  (Gédéon),  Richard
Chevalier  (Marcus),  Zoé  Bruneau  (Ivitch),  Christian  Gregori  (Davidson),
Jessica Erickson (Mary Shelley)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Premio do Xurado

SINOPSE
a

Unha muller casada e un home sol-
teiro  atópanse.  Ámanse,  pelexan,
choven os golpes. Un can vaga en-
tre o campo e a cidade. As tempa-
das pasan. O home e a muller ató-
panse. O can está entre eles. O ou-
tro  está  dentro  do  un.  O  un  está
dentro do outro. E son tres persoas.
O ex-marido rómpeo todo. Comeza
unha segunda película. Igual que a
primeira. Pero non. Da especie hu-
mana  pasamos  á  metáfora.  Todo
acabará  en  ladridos.  E  berros  de
bebé.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Nun momento do  filme hai  unha
caixa  de acuarelas.  Debemos de-
ducir  que  para  vostede  pintar  é
unha  das  últimas  linguaxes  que
existen?
Fixera  iso  esperando  que  alguén,
por si mesmo, pensase que hai al-
guén aí que ten un tinteiro e tinta –
o negro, a impresión– e que do ou-
tro lado hai una caixa de cores. Que
pensase  que,  por  un  lado,  está  o
texto  e polo outro a imaxe.  Aquí,
de  estarmos  os  dous,  eu  tomaría
máis ben a caixa de cores e despois
deixaríalle  a  vostede  o  tinteiro.
Pregúntanme que quere dicir. Eu fil-
mo un estado de feito.

Está de acordo con Robert Bresson
en canto á importancia primordial
acordada á forma?
Non, diría que hai unha ida e volta.
Gústame utilizar a imaxe de mergu-
llarse  e  volver  saír  á  superficie.
Pártese da superficie e chégase ao
fondo. Logo vólvese subir... Cousas
dese tipo... Bresson escribiu un li-
briño moi bo chamado  Notas sobre
o cinematógrafo. Dicía: “Asegúrate
de ter esgotado todo o que se co-
munica pola inmobilidade e o silen-
cio”. Hoxe, non estou certo de tér-
molo esgotado.

No libro Godard au travail de Alan

Bergala, enténdese que o seu mé-
todo de traballo é distinto segun-
do a película. Cal foi neste filme?
Non hai método ningún, hai traba-
llo.

Pero vostede ve a que me refiro...
Si, pero de verse, xa case non pode
dicirse.  Do  contrario,  habería  que
chegar a dicir doutro xeito o que a
película non pode dicir. O xornalista
podería chegar a dicilo, pero non o
fai.  Podería  publicar  outras  fotos,
outras cousas... A forza de xogos de
palabras,  pouco  a  pouco  pódese
atopar un método de traballo.

Na película, en moitos momentos,
fai experimentacións técnicas so-
bre a imaxe. Interésalle o que fan
os  artistas  visuais?  Irá  ver  a  Bill
Viola ao Grand Palais?
Non, detéstoo. O mesmo que a Bob
Wilson. É un libreto. Texto escrito,
pasado a imaxe, moitas veces bri-
llante...

Hai  cineastas  actuais  que  o  sor-
prendan?
Hai  un  99%  que  non  coñezo.  En
París,  xa  non  teño  gana  de  andar
polas rúas para ir ver unha película.
Talvez  o  filme  sirio  exhibido  en
Cannes,  e o filme de Sissako, vira
Bamako en DVD.  Mommy, non irei.
Sei o que é. Xa sabemos como son
tres cuartas partes das películas po-
los  pequenos  textos  das  reseñas:
“Un aviador ama a una dentista...”.

Documental ou ficción, é un pro-
blema para vostede?
É o mesmo. Xa se dixo en tempos
de Rouch, era evidente, aínda que
Resnais  de  seguido  precisou  un
guión, un texto. O mesmo lle acon-
teceu a  Straub.  Algunhas  das  súas
películas, magníficas, veñen de Pa-
vese ou da Resistencia... Gustoume
Warhol cando fixo unha película de
tres días sobre comer ou sobre dur-
mir. Eu non aturaba unha hora dian-
te,  pero  anque sexan  40  minutos,
xa está ben...

Adeus á linguaxe...
Lin  algunhas  críticas.  Consideran
que adquire un carácter biográfico.
Pero non, de ningún xeito.

En escultura ou en pintura pódese
deixar unha parte ao azar. No cine
tamén?
Si, absolutamente.

O sistema non é moi restritivo?
Non hai sistema. É dicir, hai un, pe-
ro se sae da autopista, pode tomar
os camiños secundarios dos que fa-
laba Heidegger.

Que lle dá Roxy, o seu can?
Un  vínculo  entre  dúas  persoas.  O
vínculo do que falaba o filósofo que
era  profesor  da  miña  nai,  Léon
Brunschvicg, unha eminencia da fi-
losofía francesa nesa época. Lin un
libriño  del  chamado  Descartes  e
Pascal lectores de Montaigne. Des-
cartes,  eu  sei,  Pascal,  eu  creo,  e
Montaigne, eu dubido. Dicía que un
estaba  no outro  e  o  outro  no  un.
Resúltame  interesante,  moi  viva,
esa sensación de tres persoas. Gús-
tame no cine, non a imaxe contra o
texto, senón algo anterior ao texto,
que é a palabra. A linguaxe é pala-
bra e imaxe. Non a palabra, a voz
ou a palabra de Deus, outra cousa
que non pode vivir sen a imaxe. Na
imaxe no cine hai outra cousa, unha
especie de reprodución da realida-
de,  unha  primeira  emoción.  A cá-
mara é un instrumento coma, para
os  científicos,  o  microscopio  ou  o
telescopio.  Logo vén a análise dos
datos –dicimos datos, pero quen dá
os datos? 

En Cannes levou o Premio do Xu-
rado, ex aequo con Xavier Dolan.
A Dolan non o coñezo. Reuniron a
un director vello que fai unha pelí-
cula nova cun director novo que fai
unha película vella. Mesmo tomou o
formato  das  películas  vellas.  Iso
cómpre dicilo. Por que non se mo-
ven os mozos? Para eles está ben.
Queren un xefe, pois teñen un xefe.
E despois dun tempo, réprochanlle
ao xefe que non se move cando eles
tampouco o fan. Desde hai  tempo
sei que hai un só lugar onde se po-
den cambiar as cousas: na forma de
facer  películas,  no  cinema.  É  un
mundo pequeno. Non é un individuo
só, é unha célula viva da sociedade.
Cannes xa non existe.

Mércores 8: 20.000 DÍAS NA TERRA | Luns 13:  SHIRLEY, VISIÓNS DUNHA REALIDADE


