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BANDA APARTE

FICHA TÉCNICA

Band  à  part. Francia,  1964.  B/N,  95  min.  Xénero:  Comedia,  thriller  |
Dirección  e  guión: Jean-Luc  Godard  |  Produción: Philippe  Dussart
(Anouchka  Films,  Orsay  Films)  |  Fotografía:  Raoul  Coutard |  Montaxe:
Françoise Collin, Dahlia Ezove, Agnès Guillemot |  Música: Michel Legrand |
Intérpretes:  Anna  Karina  (Odile),  Claude  Brasseur  (Arthur),  Sami  Frey
(Franz), Louisa Colpeyn (Victoria), Chantal Darget (tía), Ernest Menzer (tío)

SINOPSE
a

Odile coñece aos ladróns afecciona-
dos Arthur e Franz nunha clase de in-
glés, rapidamente fanse amigos.  Os
dous homes convéncena de que lles
axude a roubar na casa onde vive.

NOTAS DO FILME por Javier Moral

A  empresa  posta  en  marcha  pola
Nouvelle Vague consistía en facer un
cinema persoal  e  afastado do mer-
cantilismo que dominaba o panora-
ma americano, dotando ás obras dun
espírito e un estilismo propios. Des-
tes  cineastas,  Jean-Luc  Godard  foi
un dos máis contestatarios, ao apli-
car ao seu cine unha experimentali-
dade  extrema,  pero  revolucionaria,
moi imitada a posteriori.

Atraído pola estética do cinema noir
clásico  de  directores  coma  John
Huston ou Fritz Lang, Godard quixo
reformular este xénero na súa ópera
prima, a estimulante Ao final da es-
capada (1960), fusionando o thriller
tradicional  co  melodrama  social.
Godard  retomaría  esta  nova  noción
do  suspense  noir  en  Banda  aparte
(1964),  esta  vez  adobiándoa  cunha
desenfadada e paródica comedia.

Unha vez que define con detalle ao
seu trío protagonista (o mozo come-
dido e prudente; o vándalo descara-
do; a inxenua soñadora) e o comple-
xo  triángulo  emocional  que  xorde
entre eles,  Godard establece o seu
selo  de  autor  a  través  dun  insólito
xogo de comunicacións. Os persona-
xes sáense pola tanxente constante-
mente, con reaccións disparatadas e
absurdas.  A esaxerada cotidianeida-
de da historia presenta a intriga que
implica  o  plan  do  roubo  desde  a
intrascendentalidade  das  relacións
humanas  xuvenís  mediante  o  día  a
día dunha xente vulgar  e  corrente.
Para comprender mellor estes move-
mentos repentinos, un narrador om-
nisciente  contribúe  completando os
ocos  do  quebracabezas  (pensamen-
tos dos mozos) para os que o espec-
tador non ten pezas.

O narrador empeza someténdose aos
personaxes, deixando que as imaxes

expliquen os sentimentos, permitin-
do que o público se fixe nas miradas
e xestos dos intérpretes. Máis  tar-
de, o cronista ofrecerá un descriti-
vo recital lírico, tomando o mando
e pondo aos personaxes ao seu ser-
vizo  para  esclarecer  as  sensacións
que emanan de cada acción.

O impacto que ocasiona no público
a recreación da vida diaria, xunto á
humanización dos gánsteres, serviu
entón de alegoría reivindicativa da
política de autor: o cine comercial
estaba deshumanizado, cheo de cli-
xés repetitivos que volvían artificial
calquera xesto por inusual que fose.

Banda aparte pretende ser un espe-
llo da realidade, a través das súas
abundantes  conversas  banais  que
destilan autenticidade, de diálogos
de pouca profundidade que non fan
avanzar a narración. O director ta-
mén decide xogar co silencio nese
minuto recortado no que os perso-
naxes deciden calar, apagando toda
fonte xeradora de ruído no ambien-
te.  A canción  que  entoa  Odile  ao
volver da súa cita con Arthur resu-
me a lexitimidade que busca o fil-
me: a existencia é frívola e liviá. 

A película trata de xuntar dous xé-
neros para armar un novo. As tran-
sicións entre eles son recoñecibles
por bruscas permutas de ton. Cando
a  parella  de  camaradas  ocupa  a
pantalla o ton é cómico, pero tór-
narse dramático/romántico en can-
to a moza asoma a cabeza. É para-
doxal que a aparición do personaxe
máis  alegre  introduza  a  seriedade
nas escenas,  pero  responde ao in-
cremento da  tensión  no  triángulo.
Esta  incerteza  aparéntase  casual
por  un  extraordinario  traballo  ac-
toral,  cuxas  espontáneas  interpre-
tacións xeran dúbida sobre o even-
tual emprego dunha (acertadísima)
improvisación. O thriller só se atis-
ba no último terzo do filme, cando
por fin se leva a cabo un roubo que
parecía esquecido; pero por mor da
falta de pericia dos asaltantes, a fi-
ta volve caer na comedia fortuíta.

Godard filmou, cunha impecable fo-
tografía  en branco e negro,  planos

parisienses  grandilocuentes  que  sa-
ben descubrir a beleza das rúas máis
decadentes. Imaxes da canle do Se-
na ou da fachada do Louvre (xenial a
escena  da  visita  exprés  ao  museo,
homenaxeada por Bertolucci en  So-
ñadores,  2003) encadéanse  nunha
atípica montaxe poética que respon-
día á incipiente tendencia da teoría
de  autor,  alternando  panorámicas
ilustrativas  con  travellings  de  ac-
ción;  combinando  primeiros  planos
de olladas con planos secuencia do
malogrado furto. 

A  elegancia  que  se  desprende  da
banda  sonora  jazzística  de  Michel
Legrand contribúe á creación dunha
atmosfera  delicadamente  escura,
que  Godard  rega  con  referencias
literarias  a  Shakespeare  ou  Jack
London. Esta particular práctica for-
mal  -e  a do movemento,  en xeral-
foi  emulada  en  infinidade  de  oca-
sións. Vén a conto destacar a inne-
gable devoción que demostra Quen-
tin  Tarantino  cara  a  Banda  Aparte
(título co  que,  ademais,  nomeou á
súa produtora),  ao brindarlle a súa
particular homenaxe en Pulp Fiction
(1994), onde se poden enumerar os
elementos espremidos, xunto a unha
clara  referencia  ás  novelas  pulp:  a
cafetaría  trasladada  á  América  dos
90, a  moza obxecto de desexo,  un
matón  afeccionado  e  a  coreografía
que  se  desfigura  nun  twist  oiten-
teiro. Hal Hartley tamén realizaría a
súa  interpretación  persoal  desta
danza en Simple Men (1992). 

Para  xustificar  un  final  evidente  e
anticipable  desde  case  o  comezo,
Godard finxiu unha burla dos  happy
ends hollywoodienses, volvendo dei-
xar claro o paradigma revolucionario
que  postulaba  a  Nouvelle  Vague.
Esta,  como  tantas  outras  películas
do grupo de Truffaut, Resnais, Cha-
brol,  Rivette  ou Rohmer,  foi  consi-
derada un atrevemento pretencioso
dun grupo de bohemios pedantes. A
influencia  que  estas  filmografías
xeraron  até  a  actualidade  amosou
que se podían contar boas historias
desde a sinxeleza e, o máis impor-
tante, servir como modelo de orixi-
nalidade artística.
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