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Sesión do 13 de outubro de 2020                                                          Cleo de 5 a 7

Cléo de 5 à 7. Francia, 1962. Cor, B/N, 90 min. Drama | Dirección e guión: Agnès Varda | Fotografía: Jean Rabier |
Música:  Michel  Legrand |  Intérpretes: Corinne Marchand (Cleo),  Antoine Bourseiller  (Antoine),  Dominique Davray
(Angèle), Dorothée Blanck (Dorothée), Michel Legrand (Bob) | Produción: Rome Paris Films

SINOPSE
a

Cléo,  unha  cantante,  decide  vagar
dúas  horas por  París  á  espera  dos
resultados dunha biopsia. O temor a
ter cancro asáltalle a mente unha e
outra vez. Tratando de ocupar o seu
tempo, crúzase coa súa adiviña, to-
ma café, visita a unha amiga e coñe-
ce un soldado a piques de partir para
loitar na contenda de Alxeria, ao que
confía o seu temor á morte. 

NOTAS DA DIRECTORA (2012)

Alá  onde vou,  non importa  o  lonxe
que sexa, é falar de Cleo de 5 a 7 e
énchenme de louvanzas. Tantas ga-
vanzas e loureiros para a miña obra
poderían terme deixado sen sentido
ou volverme pretenciosa.  Mais  non.
Se se escribiron tantas cartas fermo-
sas e ensaios elocuentes é polo pro-
pio filme, que viu a luz grazas ao tra-
ballo de fenomenais actores, e o te-
ma que trataba, que fixo que a xente
cavilase e se emocionase.
a

Os espectadores entenderon o meu
proxecto: medir o tempo real, o dos
reloxos, minuto a minuto, reflectíndo-
se no espello da ansiedade de Cléo,
segundo o ritmo equívoco e subxec-
tivo das emocións. Tiña na cabeza o
son dun metrónomo en movemento
continuo  e  o  son dun  emocionante
solo  de  violín.  Quería  que puidese-
mos escoitar ese violín.
a

Cléo representa a insoportable aso-
ciación da beleza e a morte. Tiven a
grandísima sorte de que a magnífica
Corinne Marchand, coa súa graza e
sensibilidade,  puidese  encarnar  a
Cléo. E de que Antoine Bourseiller in-
terpretase con subtileza un soldado
que podería ter sido un personaxe de
Giraudoux.  A  Guerra  de Alxeria  era
real, e os mozos aos que forzaron a ir
loitar  estaban desvalidos.  Eu quería

que este soldado, e Cléo, puidesen
estar fóra do tempo, lonxe do me-
do, polo menos durante o breve in-
tre do seu encontro.
a

Antes de chegar a ese final recon-
fortante, tiñan que pasar 90 minutos
con moi pouca acción, sobre todo
sensacións  furtivas  e  esporádicas.
Tiña  medo  de  aburrir  ao  público,
polo que decidín interromper o pa-
seo angustioso de Cléo cunha dis-
tracción,  unha  curta  burlesca  (con
Jean-Luc  Godard  e  Anna  Karina)
antes de volver meter a Cléo na su-
perstición dos espellos rotos. A mi-
ña  nai  era  supersticiosa,  e  puxen
esa chiscadela na miña película pa-
ra  facela  rir.  Houbo xente  que  me
escribiu contando que choraron co
filme, e decateime de que me gus-
tou que pasase iso. Agora sei  que
Cléo é unha personaxe de película
que vive nos recordos da xente.
a

Cleo de 5 a 7, para o meu gran pra-
cer, segue a exhibirse moito aínda e
dá bastante que falar. É unha pelí-
cula que está viva nos cineclubes,
nas universidades, en salas de arte
e ensaio. E agora, en 2012, coa es-
cusa dos 50 anos, o Centro Nacio-
nal do Cinema francés e o Festival
de  Cannes  puxeron  en  marcha  a
súa restauración, que se presentará
nunha sesión especial. Obviamente,
faime moita ilusión. 

  NOTAS DO FILME

Ademais  de  seguir  a  viaxe  interior
da  protagonista  ante  o  seu  medo
por un posible cancro, Varda tiña a
intención  de  retratar,  con  ollada
pseudo-documentalista, o día a día
do París da súa época,  converten-
do a cidade e os rostros das súas
xentes nunha capa, ou mesmo nun
personaxe máis do filme. O perco-
rrido parisiense de Cléo atravesa al-

gunhas das arterias máis emblemáti-
cas da capital francesa: a rúa Rivoli,
a rúa de Huyghens, o cinema da rúa
Delambre,  a  brasserie  Le  Dôme,  o
bulevar  Edgard  Quinet,  o  parque
Montsouris  coa  súa  cascada  ou  o
hospital Pitié-Salpêtrière.
a

Agnès Varda quería  filmar  contra  o
21 de marzo para “plasmar en París
o marabilloso paso do inverno á pri-
mavera cos xardíns mudando do de-
buxo a pluma á pintura impresionis-
ta”. Por motivos financeiros, a roda-
xe non puido comezar até o 21 de
xuño. Con todo, a película benefícia-
se da luz estival, como nas fermosas
imaxes  do  parque  Montsouris,  que
se gravarían ás 6 da mañá aínda que
a acción transcorre ás 6 da tarde.
a

Segundo Varda, un dos motivos de
facer Cleo... era demostrarlle ao pro-
dutor, Georges de  Beauregard, que
podía facerse unha película por me-
nos  500.000  francos.  En  1962,  o
custo medio dunha película francesa
era de 2,37 millóns de francos.

A curta muda, ademais de relaxar a
tensión do filme, tiña outro obxectivo
para Varda:  capturar  aos seus ami-
gos da Nouvelle Vague, e sobre todo
filmar “os ollos de Godard, eses olla-
zos de Buster Keaton”, pois daquela
o cineasta sempre aparecía en públi-
co con lentes escuras. 

A comezos dos anos 80,  Madonna
quería facer un remake de Cleo de 5
a 7, que lle encantara, posiblemente
porque a  protagonista  é  unha can-
tante. Ofreceulle a Agnès Varda es-
cribir  o  guión,  mentres  ela  dirixiría
esta  nova  versión.  Pero  Varda  ne-
gouse a enfrontarse á maquinaria de
Hollywood e o proxecto é abandona-
do,  sobre  todo  porque  ao  mesmo
tempo a nai de Madonna morría de
cancro, a enfermidade de Cléo.

Vindeira sesión, mércores 14: O sabor das cereixas · Abbas Kiarostami


