
[Filmoteca]
Sesión do 5 de outubro de 2015                         120 anos de Gaumont

UN CONDENADO A MORTE ESCAPOU

FICHA TÉCNICA

Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut. Francia,
1956. B/N, 99 min. Xénero: Drama |  Dirección e guión: Robert Bresson |
Produción: Alain Poiré, Jean Thuillier (Gaumont) | Fotografía: Léonce-Henri
Burel |  Montaxe: Raymond Lamy |  Música:  Mozart |  Intérpretes:  François
Leterrier  (Fontaine),  Charles  Le  Clainche (Jost),  Maurice Beerblock (Blan-
chet), Roland Monod (Deleyris), Jacques Ertaud (Orsini)

PREMIOS

Festival de Cannes 1956
Mellor Director

SINOPSE
a

Lyon,  1943. Na Francia ocupada da
Segunda Guerra Mundial,  o tenente
Fontaine é detido polo exército ale-
mán por voar unha ponte estratéxi-
ca. Tras un intento frustrado de fuga
do coche que lle conduce á prisión,
é encarcerado e condenado á morte.
Fontaine dedicarase a preparar a súa
fuga. 

NOTAS DO DIRECTOR

Robert Bresson foi talvez o cineasta
máis discreto e afastado da industria
cinematográfica da súa xeración. Ab-
soluto entusiasta da literatura desde
novo, licenciouse en Filosofía e Le-
tras  en  París.  Pensando  que  tería
máis talento para as artes plásticas
que  para  a  narrativa,  traballou  no
eido da pintura. Con todo, o cinema
cativáballe.  Fixo  algunha  incursión
como guionista e chegou a traballar
como axudante de dirección de René
Clair en Ciel pur, pero a rodaxe des-
ta película foi interrompida pola Se-
gunda Guerra Mundial. Os nazis deti-
vérono e permaneceu 18 meses nun
campo de concentración. As conver-
sas que alí mantivo alí cun dominico
inspiráronlle o guión do seu primei-
ro filme, Os anxos do pecado (1943).
Pouco despois fixo Damas do bosque
de Bolonia (1945), pero ao non con-
tar co respaldo do público, custoulle
moito lograr financiar os seus novos
proxectos. Aproveitou a longa pausa
sen dirixir para desenvolver as súas
teorías cinematográficas, lanzándose
cara a unha procura directa da reali-
dad  moito  máis  poética  que  a  dos
neorrealistas italianos. Para plasmar
as súas ideas, fixo unha fiel adapta-
ción da novela de Georges Bernanos,
Diario dun cura rural (1950).  Logo,
outra pausa de 6 anos teorizando so-
bre o medio ata poder facer Un con-
denado a morte escapou (1956). Para
moitos,  esta  obra premiada  en Ca-
nnes foi a mellor da súa carreira.

 NOTAS DA PELÍCULA

A película  baséase  nunha  historia
real: a fuga dun prisioneiro francés,
o comandante Devigny (Fontaine no
filme), dun cárcere francés contro-
lado  polos  alemáns  durante  a  Se-
gunda Guerra Mundial. 
Bresson era un home cunha poética
cinematográfica moi definida, unha
idea extremadamente clara do que
debía ser unha película. Así, todos
os elementos deste filme son cons-
cientes, deliberados e responden a
esa concepción persoal.
O que nunha película común sería
considerado  cinematográfico,  aquí
suprímese na súa maioría:  o  filme
aférrase  á súa premisa,  e  non hai
imaxes  nin  relato  fóra  do  que  lle
sucede ao prisioneiro no cárcere. A
maior parte da metraxe transcorre
nun minúsculo calabozo individual,
que na última media hora comparti-
rá con outro preso.  Non hai flash-
backs nin soños: a historia non foxe
ao pasado, nin mostra as fantasías
do prisioneiro. Non hai máis prota-
gonistas  que  Fontaine:  os  demais
presos e gardas só se mostran no re-
lato a través dos seus ollos. E elimí-
nanse  todas  as  escenas  de  acción
que  non  sexan  a  fuga  final,  para
non distraer ou desconcentrar.
A actuación é  sobria.  Bresson tiña
unha visión moi persoal sobre os ac-
tores de cinema: non traballa nunca
con actores profesionais. Considera
que o sitio deles é o teatro. Só em-
prega neófitos aos que chama “mo-
delos”. A miúdo failles ensaiar moi-
tas  horas  ata  que  repiten  os  seus
textos sen entonación.
A película non ten unha música es-
crita ex profeso. Utiliza fragmentos
de obras de Mozart, e só en conta-
das  ocasións  (por  exemplo,  cando
os prisioneiros saen baleirar os cu-
bos de excrementos ao patio, para
facer unha obvia oposición entre as
voces anxelicais do coro e as feces).
O resto do tempo só se escoitan os
pensamentos de Fontaine, as voces
dos demais, e sobre todo a multitu-
de de ruídos da prisión: o tren que
pasa preto,  o instrumento  que usa 

para desarmar a porta, os pasos dos
gardas, os golpes contra as paredes
mediante  os  que  se  comunican  os
presos. Toda unha banda sonora de
ruídos elaborada minuciosamente.

No filme teñen gran importancia os
obxectos materiais: as culleres para
a sopa, os arames do elástico da ca-
ma, un alfinete, un lapis, anacos de
papel. Nesa situación de escaseza e
control,  eses  obxectos  son  vitais  e
teñen  gran  protagonismo:  en  boa
medida, substitúen as anécdotas,  a
personalidade  dos  distintos  carce-
reiros, as relacións de compañeiris-
mo entre os presos que hai noutras
películas deste xénero.

A película non está privada de certa
camaradería, pero é case un afecto
en silencio,  porque aos prisioneiros
estalles prohibido falar e escribir, e
pasan  pouco  tempo  fóra  das  celas
individuais. Ademais, a camaradería
de Fontaine co rapaz de 16 anos co
que  compartirá  calabozo  está  tin-
guida  pola  desconfianza.  Fontaine
non sabe se Jost o traizoará, se tra-
balla para os carcereiros.  Os senti-
mentos  están  contidos,  e  manifes-
taranse na breve aperta final.  

Non hai insinuación sobre a posible
atracción sexual de Fontaine cara a
Jost. A sucidade e os piollos de Jost
parecesen querer bloquear esa posi-
bilidade. De todos os xeitos a pasi-
vidade, a idade e a cara de Jost por
momentos levan a considerala.

Non  se  diría  que  Un  condenado  á
morte escapou é unha película rea-
lista: por riba do retrato da realida-
de están a poética e a vontade do
realizador. O tempo que se tarda en
matar o alemán coas mans espidas é
ínfimo: hai unha alteración do tem-
po, unha ruptura do verosímil. Aínda
que o guión baséase nunha historia
real,  Bresson  úsaa  para  presentar
unha historia conceptual e abstrac-
ta,  transmutada  e  estilizada,  alta-
mente concentrada. O que se conta
e o que non foi coidadosamente fil-
trado para lograr un destilado puro.

Son reiteradas as mencións á Biblia e
á relixión: a película ten un sentido
humano e relixioso.
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