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SINOPSE
a

Grey Gardens é unha mansión mer-
cada en  1923 polos  tios  de Jackie
Kennedy. Tras unha serie de circuns-
tancias, Edith (a tía) foi desherdada e
abandonada polo marido. Nos anos
70, Edith nai ten 80 anos e Edith filla
60, e levan décadas vivindo na man-
sión  na  máis  secreta  reclusión,  até
que uns xornais amosan a vida deca-
dente destas dúas mulleres.

CRÍTICA D'A CUARTA PAREDE 
(Eva M. González Lomba)

Albert e David Maysles abandonaron
definitivamente  as  convencións  do
Direct Cinema en  Grey Gardens,  un
filme que anticipou un tipo de docu-
mental  que  acabaría  dexenerando
nos  actuais  reality  shows.  Nesta
obra,  os  dous  irmáns  pasaron  da
observación  dos  feitos  á  participa-
ción neles, de gravar imaxes espon-
táneas e naturais a intervir no interior
das  escenas,  compartindo  protago-
nismo con dúas mulleres que sabían
que  estaban  a  ser  gravadas  e  que
non dubidaron en actuar para a cá-
mara: Edith Bouvier Beale e a súa fi-
lla  Edie  teatralizan  os  seus  xestos,
palabras e vestimentas para proxec-
tar unha personalidade alternativa na
pantalla, converténdose así en dúas
personaxes atrapadas na súa propia
realidade.
a

Un dos aspectos que máis destacan
na película é o drama psicolóxico ao
que  nos  expón  ao  penetrar  nesta
abatida mansión, comprobando que
os xornais non mentían, e que é po-
sible  terminar  na  pobreza  absoluta,
mesmo na tolemia. A elección deste
tema por parte dos directores, e so-
bre  todo o modo de afrontalo,  dei-
xando que as protagonistas se impli-
quen na rodaxe, escoitándoas e déi-

xándose ver, se deba quizais a que
Albert  Maysles  foi  psicólogo,  algo
que lle axudou a plasmar da manei-
ra máis obxectiva posible o mundo
interior destas dúas mulleres.
a

Edith e Edie aproveitaron a súa rela-
ción de confianza e fascinación recí-
proca cos Maysles para darse a co-
ñecer  ao  mundo,  en  parte  porque
estaban desexosas  de compartir  a
súa vida con alguén que non fosen
elas  mesmas,  talvez  coa  intención
de  volver  formar  parte  da  vida  en
sociedade,  polo  que  “fabricaron”
unha imaxe case artificial de si mes-
mas,  unha constante posta  en es-
cena. Edie móstrase desinhibida, in-
terpretando cancións e bailes, che-
gando a coquetear con David Mays-
les, falándolle directamente, mesmo
sen mirar a cámara, e abríndolle o
corazón  coas  súas  confesións  en
voz  alta.  Pola  súa  banda,  Albert
sentíase  atraído,  en certa  maneira,
por Edith, filmándoa en numerosos
primeiros  planos.  Entre  todos  eles
nace un vínculo de complicidade e
empatía que promove como nunca
o que Jonathan B. Vogels denomina
“a ollada Maysles”, isto é, o absolu-
to  respecto  polas  protagonistas  e
pola  situación  que  atravesan  sen
degradar  a  súa  imaxe  nin  banali-
zala, logrando ennoblecer o seu su-
frimento  e  espertando  os  nosos
sentimentos de compaixón e tenru-
ra por elas, a pesar da crueza da si-
tuación vital pola que están a pasar. 
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Cando  se  estreou,  en  febreiro  de
1976, amplos sectores da crítica re-
xeitaron  esta  película  calificándola
de inmoral e obscena por non res-
pectar o dereito á intimidade do in-
dividuo.  Grey  Gardens,  con  todo,
apareceu  nun  momento  no  que  a
fonte do Direct Cinema xa secara,

acusado  de  evadirse  da  realidade
nunha época moi politizada, xa que
os  creadores  adoptaron  a  invisibili-
dade e a non intervención como má-
xima. De aí  a paulatina repercusión
do  novo  documental  performativo,
no que o director está presente dian-
te e detrás da cámara, filmando unha
realidade  que  tenta  ser  o  máis  fiel
posible ao natural, aínda que permi-
tindo a cada persoa converterse nun
personaxe se así o desexa.

Grey Gardens  converteuse co  tem-
po, a pesar das malas críticas iniciais
e da súa pouca repercusión no des-
pacho de billetes, nunha obra de cul-
to do cinema documental, algo que
non é estraño tendo en conta o seu
carácter  manierista  e  rompedor,  ao
desentenderse da observación pura
dos feitos e introducirse na realidade
filmada a través do modo participati-
vo do Cinéma Vérité francés. Xa des-
de a primeira escena da película ve-
mos aos Maysles interactuando, aín-
da  que  sen  mediar  palabra  ante  a
cámara,  coas  dúas  protagonistas,
permitindo  que  naza  un  vínculo  de
confianza entre eles e elas que pare-
ce fortalecerse a medida que pasa o
tempo na mansión. Por unha banda,
nai  e filla escapan da súa reclusión
sen chegar a saír da casa, sentíndo-
se  as  protagonistas  dunha  historia
que nunca viviron ao lembrar as súas
vellas e esquecidas ilusións de triun-
far.  Por  outra  banda,  os  cineastas
atópanse no outro extremo da balan-
za: da liberdade total pasan a com-
probar, e tamén a vivir temporalmen-
te,  o  encarceramento  que  viven  as
Bouvier.  Con todo,  cando a rodaxe
rematou,  as dúas mulleres volveron
retomar os seus quefaceres, gozan-
do da experiencia e, quizais, conser-
vando no seu interior unha pequena
e irreal esperanza de cambio.
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