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PREMIOS
a

Festival de Venecia 1993
León de Ouro (Mellor Película), Actriz
e Fotografía
Premios César 1993
Mellor Actriz, Montaxe e Son

SINOPSE
a

Nun accidente de coche, Julie perde
ao seu marido Patrice, un prestixioso
compositor, e á súa filla Anna. Ao re-
cuperarse  das  súas  lesións,  decide
comezar  unha  nova  vida,  indepen-
dente,  solitaria  e anónima,  afastada
dos  privilexios  que  antes  gozaba.
Olivier,  o  axudante  de  Patrice,  na-
morado  dela  desde  hai  anos,  tenta
sacala  do  seu  illamento,  e  acaba
convencéndoa  para  que  remate  o
Concerto  para  Europa,  unha  ambi-
ciosa obra inacabada de Patrice. 

CRÍTICA EN THE CRITERION 
COLLECTION (Nick James)

Sabemos que a triloxía das Tres Co-
res  de  Krzysztof  Kie lowski  se  co-ś
rresponde  ás  tres  tonalidades  da
bandeira francesa e tamén aos prin-
cipios  republicanos  franceses  de li-
berdade,  igualdade  e  fraternidade,
referíndose  Azul á  liberdade.  Tamén
se di  que  Azul é  unha antitraxedia,
Branco unha anticomedia e Vermello
é un antirromance. Con todo, as iro-
nías en Azul son tan variadas e agri-
doces que estas nocións xerais pou-
co axudan a afrontar  o  seu desafío
creativo,  que consiste  en  compren-
der e empatizar con alguén con quen
doutro  xeito non sentiriamos ningu-
nha conexión.
a

A idea de liberdade de  Azul é  deli-
beradamente perversa. Julie (Juliette
Binoche) busca borrar todo rastro da
súa  antiga  vida  co seu  marido  e  a

súa  filla,  ambos  finados  nun  acci-
dente do que ela sobrevive. O pos-
terior  intento  de  autonegación  de
Julie suxire máis dunha única inter-
pretación.  Incapaz  de  suicidarse,
quere  desconectar,  illarse  nunha
existencia  discreta,  aniquilar  a  súa
persoa  eliminando  todo  o  que  a
convertera en quen era.
a

Kie lowski  e  o  guionista  Krzysztofś
Piesiewicz presentan esta nova  vi-
da como un limbo no que Julie po-
de limitar o seu mundo ás necesi-
dades básicas. Pero o xeito no que
se  describen  as  contradicións  da
súa  decisión  está  cheo  das  ambi-
güidades propias desta parella  au-
toral. A nova identidade que adopta
de  forma  tan  agresiva  pode  verse
como  unha  encarnación  de  certa
idea feminista de non depender dos
conceptos  de  parella,  instinto  ma-
ternal  ou familia.  Kie lowski pareceś
reprobar o illacionismo de Julie,  li-
gado a unha vella idea bohemia de
como deben vivir os artistas. Iso le-
va a unha pregunta clave formula-
da pola película: quen era realmente
o artista da parella? É Julie,  como
insinúa o filme, unha co-autora fun-
damental  da  música  atribuída  ao
seu marido?
a

Azul dá cabida a todas estas espe-
culacións sobre quen é ou quen po-
de chegar a ser Julie, e permítenos
empatizar  coa  súa  transformación,
pois  nós  tamén  nos  liberamos  da
carga de quen era. Axiña vemos con
que  minuciosidade  esta  moza  se
desfai das recompensas mundanas
da fama do marido, procurando un
consolo espiritual en ser ordinaria, e
no proceso o filme achégaa ao pú-
blico.
a

Pero para escapar do seu pasado,
Julie debe enfrontarse á música. Ao

saudala unha xornalista osmona, es-
coita a primeira explosión dun forte
movemento orquestral que pecha to-
do o demais. Porén, ela rexeita este
tipo de fuga, pois a leva de volta á
creatividade  que a  vincula  coa súa
familia morta.  A música golpea nos
momentos clave, bañando a Julie de
luz azul. Nin sequera contendo a res-
piración baixo a auga pode afogala. 
a

Algúns  temas  centrais  de  Azul son
que  constitúe  a  propiedade  dunha
persoa e cal é o xeito ético de librar-
se das ataduras dunha vida que re-
matou.  A viúva  ten  claro  que  non
quere  as  propiedades  físicas  reais,
pero ao descubrir a vida secreta do
seu marido, séntese culpable de non
tela intuído. Esta descuberta apórta-
lle a claridade de visión sobre a súa
vida  que  perdera  e  que  tentou  re-
cuperar  despoxándose de todo.  En
troques  de liberarse,  Julie  encarce-
rouse. Agora é quen de recuperar a
súa vida pasada e saír da súa dor.
a

Nunha película de Kie lowski nada éś
nunca sinxelo, e o final de  Azul dá-
nos un dos grandes exemplos desa
idea  masculina  da  insondabilidade
da  muller.  Nunha  montaxe  mentres
sona o final  do concerto rematado,
con letras extraídas da carta de San
Paulo aos Corintios,  vemos as per-
soas que se cruzaron no camiño de
Julie, que constitúen a comunidade
da que  non pode  desfacerse.  Julie
está chorando, pero xusto no último
momento, as comisuras dos beizos
tornan un pouco cara arriba. Binoche
di  que engadiu ese sorriso a pesar
de  Kie lowski.  En  calquera  caso,ś
non significa necesariamente que o
final de Azul sexa “feliz” nun sentido
convencional,  pois  a  lección princi-
pal do filme é que a liberdade abso-
luta e o amor son opostos.

Vindeira sesión, xoves 5: O anxo exterminador · Luis Buñuel


