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CÉZANNE

FICHA TÉCNICA

Cézanne – Dialogue avec Joachim Gasquet. Francia, 1989. Cor, 48 min.
Xénero:  Documental  |  Dirección,  guión,  montaxe  e  narración:  Danièle
Huillet, Jean-Marie Straub | Produción: Musée d'Orsay, La Sept, Diagonale,
Straub-Huillet | Fotografía: Henri Alekan

UNHA VISTA AO LOUVRE

FICHA TÉCNICA

Une visite au Louvre. Francia, 2003. Cor, 44 min. Xénero: Documental |
Dirección,  guión  e  montaxe:  Danièle  Huillet,  Jean-Marie  Straub  |
Produción: Christophe Gougeon (Straub-Huillet,  Atopic, CNC, Le Fresnoy,
Fondation  de  France,  Ministère  de  la  Culture,  Strandfilm,  ZDF,  RAI) |
Fotografía: Renato Berta, William Lubtchansky | Narración: Julie Koltaï

SINOPSE DE CÉZANNE
a

Unha montaxe que inclúe pinturas
do  artista,  material  rodado  ao  pé
do  Mont  Sainte-Victoire  e  escenas
dos filmes Madame Bovary de Jean
Renoir e  The Death of Empedocles
de Straub. A película é unha home-
naxe á luz, á cor, á pintura, á natu-
reza, ao cinema e ao terrible e glo-
rioso mundo da realidade. 

SINOPSE DE VISITA AO LOUVRE

Esta película de Huillet e Straub é a
compañeira de  Cézanne, que reali-
zaran unha década antes e que ta-
mén está baseada no libro de Joa-
chim  Gasquet  dedicado  ao  pintor,
neste  caso  o  capítulo  titulado  Le
Louvre, que conta as visitas de Cé-
zanne ao Louvre,  acompañado por
un noviño Gasquet. 

SODES CÉZANNE por José Ramón
Otero Roko

Aínda hai unha pequena comunida-
de de resistentes, na arte e no ci-
nema, que conseguen definir o que
é un acontecemento e o que non,
polo menos no seu estrito e parti-
cular  xuízo,  e  iso  significa  moito
nun modelo social que tende a esa-
xerar  as  pequenas  diferenzas  e  a
uniformizar as grandes. Parte desa
comunidade,  os  franceses  Jean-
Marie Straub e Danièlle Huillet fixe-
ron  dúas  películas  extraordinarias
sobre  Cézanne.  Unha  en  1989,  á
que dá título o nome do pintor,  e
outra en 2003, chamada Unha visita
ao  Louvre,  e  que  ao  parecer  nin-
guén, daqueles aos que se ouve en
todas  partes,  escoitou.  Non  sor-
prende porque son filmes moi difí-
ciles que requiren predisporse con-
tra o entretemento e que constan
na súa maioría de planos fixos  de
obras pictóricas  mentres  unha mu-

muller  le  o  parlamento  do  autor.
Parlamento que corresponde a unha
entrevista  co  poeta  Joachim  Gas-
quet, publicada uns anos despois da
morte de Cézanne, en 1921.

Con todo as comunidades de ciné-
filos ven aí outra cousa. Ven que a
voz  non  le,  senón  que  interpreta,
case  nun  sentido  morfolóxico,  o
sentimento de Cézanne. Que a au-
sencia de acción(?) non vai en de-
trimento  da  historia,  senón  que
permite que se constitúa a si mes-
ma,  mesmo  coma  Historia  con
maiúscula. Que nesas dúas películas
non sucede case nada, ou mellor di-
to, non sucede absolutamente nada
e con  todo  saímos  eufóricos  cele-
brando a nosa admiración pola arte,
con A capital de Acción.

Non sucede nada. A editorial barce-
lonesa Intermedio publicou nos últi-
mos  anos  catro  tomos  coas  obras
completas en DVD de Straub e Hui-
llet e, máis aló dos galos de filmo-
tecas e festivais,  calquera soldado
romano que contemplase hoxe unha
desas películas caería aterrorizado,
temendo que o ceo anubase e rom-
pese, caendo sobre a súa cabeza.
Non é un cinema fácil nin para to-
dos  os  públicos,  privatizados  por
certo pola industria de Hollywood,
pero quen dixo que o cinema tiña
que ser fácil? Quen ordenou que o
cinema tiña que parecerse ao cine-
ma, ou ao que nos dixeron que de-
be ser o cinema, e non a algúns li-
bros, a algúns discos, a algunhas es-
culturas  ou  pinturas?  Se  seguimos
así  que vai ser da cultura humana
que foi creada antes de que nace-
sen  os  videoclips?  “Facer  unha
película -di Straub, citado pola his-
toriadora da arte Natalia Ruiz- sem-
pre  supuxo  para  min  partir  dunha
emoción, dunha revolta, dunha pre-
gunta, dunha experiencia, e en ab-

soluto do cinema”.

Como dicimos, non vai suceder na-
da. Non debe suceder nada porque
é  preciso  que  prestemos  ao  con-
templalo toda a nosa atención, to-
da a nosa capacidade  para concen-
trarnos,  na  pintura  e  o  pintor.  Ao
contrario  de  en  a  case  totalidade
das  imaxes  que  consumimos  no
mundo contemporáneo, non hai un
efecto  contaxiado  como  un  virus,
unha empatía inducida polos trucos
do cinematógrafo. A voz en off ten
exactamente  a  forza  e  a  enerxía
que está na esencia do sentido do
que se pronuncia no libro. Nada é
teatral, só expresión e significado.
Os cadros fílmaos un dos directores
de  fotografía  máis  prestixiosos  do
seu tempo, Henri Alekan, cualifica-
do como “o poeta da luz”, e con to-
do son planos fixos, á velocidade de
6 fotogramas por segundo, no canto
dos 24 usuais. Ninguén nos vai con-
vencer de que sigamos vendo a pe-
lícula se non estamos a pensar no
que lemos e escoitamos. E non sem-
pre,  porque  dous  fragmentos  en
alemán, do mesmo xeito que unha
escena  da  Madame Bovary de  Re-
noir,  quedan  sen  traducir  ao  cas-
telán  por  decisión  de  Danièlle.  É
entón cando unha lingua que desco-
ñecemos  convértese  en  música,  e
outra que comprendemos transfór-
mase nun descubrimento.

Son Cézanne, di Cézanne, ou a mu-
ller que dá voz a Cézanne, ao final
dunha visita  ao Louvre.  Sodes  Cé-
zanne e sodes Huillet, e sodes Stra-
ub, ofrecendo unha razón de ser a
todo aquilo polo que case ninguén
xamais se preguntará por que razón
está aí. Agás unha pequena comuni-
dade que ve o cinema que o mundo
renunciou a ver e escoita as pala-
bras ante as que outros se negaron
a comprenderse. 

Mércores 29: FRANK · Dir. Lenny Abrahamson | Luns 4: MR. TURNER · Dir. Mike Leigh


