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Sois belle et tais-toi. Francia, 1976. B/N, 115 min. Documental |  Dirección e guión: Delphine Seyrig |  Fotografía:
Carole Roussopoulos | Participantes: Ellen Burstyn, Jill Clayburgh, Marie Dubois, Louise Fletcher, Jane Fonda, Luce
Guilbeault, Shirley MacLaine, Rita Renoir, Maria Schneider |  Produción: Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

SINOPSE
a

Delphine Seyrig entrevista a máis de
20 actrices sobre a súa experiencia
profesional  como mulleres,  os  seus
papeis e as súas relacións cos direc-
tores de teatro e cinema e os seus
equipos  técnicos.  Unha  visión  que
tende a ser negativa (en 1976) dunha
profesión que constrúe roles estereo-
tipados e alienantes.

REPORTAXE EN NUMÉRO (C. 
Sarraméa)

A súa ollada case oculta baixo o seu
longo floco. Maria Schneider chucha
un cigarro, coa cabeza gacha, como
se non quixese que a filmasen. Po-
rén, a profesión que escolleu o requi-
re. É actriz, condenada a existir a tra-
vés da súa imaxe. Tamén é unha mu-
ller, así que vese obrigada a escoller
papeis de “esquizofrénica,  tola,  les-
biana ou asasina”. Estamos en 1977
e diante da cámara de Delphine Sey-
rig, a mítica intérprete d'O derradeiro
tango en París fala da súa condición
de muller no cinema. A historia que-
rerá  que  morra  de  cancro  uns  30
anos despois (en 2011), despois du-
nha vida de oscilacións entre a de-
presión e a adicción á heroína e unha
breve carreira sometida “á violencia
do mundo do cinema,  onde os ho-
mes ditaban todas as regras”.
a

Na  era  do  #MeToo  posterior  ao
affaire Weinstein, na que Roman Po-
lanski,  condenado por  violación,  foi
premiado  co  César  á  mellor  direc-
ción (desatando a ira dunha banda e
unha vaga de apoio da outra), na que
poucos equipos de rodaxe cumpren
coa paridade de xénero, e na que as
mulleres  aínda só  comezan a  facer
públicas  as  presións  ás  que  son
sometidas, a sétima arte segue a es-
tar gobernada polos homes.

Neste  contexto,  o  documental  de
Delphine Seyrig producido hai máis
de 40 anos, que permitiu ás actrices
testemuñar o ambiente no que tra-
ballaban,  atopa hoxe moitos ecos.
Lémbranos que as cargas ás que se
vían sometidas as mulleres do cine
dos 70 seguen estando aí. De feito,
as entrevistas de Sois belle et tais-
toi (filmadas con sinxeleza pola acti-
vista e directora Carole Roussopou-
los)  resaltan  as  restricións  vincula-
das  á  condición  feminina.  Aínda
máis se a actriz non era branca: a
afroamericana  Maidie  Norman  de-
clara que non é “negra abondo para
os papeis de escrava” e, polo tanto,
vese confinada aos personaxes de
criada...  Unha observación que re-
soa tristemente nas declaracións de
intérpretes actuais.
a

“Eu, Jane Fonda, estaba aí... e logo
esa  imaxe  estaba  alí”,  comenta  a
actriz  estadounidense,  imitando
unha escisión da súa persoa. Ao co-
mezo da súa carreira nos anos 60,
os magnates de Hollywood obrigá-
rona a aumentar os peitos, a tinguir
o pelo de louro, a arrincar as cellas
e  mesmo chegaron  a  pedirlle  que
reconstruíse a mandíbula para que
as  meixelas  parecesen  máis  ocas.
Con pouca maquillaxe, pelo trenza-
do e chaqueta de chándal, a intér-
prete  confésase  coa  directora  na
máis  estricta  intimidade,  como  se
fosen amigas de toda a vida.
a

Naquela época, por que era coñeci-
da  Delphine  Seyrig?  En  1977,  a
francesa,  cuxa voz rouca aínda se
volvía  máis  grave  polas  inxustizas
que  denunciaba,  levaba  case  10
anos implicada na causa feminista:
en  1968 uniuse ao Movemento de
Liberación  das  Mulleres  (MLF),  en
1971  asinou  o  Manifesto  das  343
xunto a  Jeanne  Moreau,  Catherine

Deneuve ou Simone de Beauvoir,  e
en 1972 prestaba o seu apartamento
para filmar a primeira manifestación
polo aborto. Delphine Seyrig simulta-
neaba o seu compromiso como acti-
vista co seu traballo como actriz.
a

Dende comezos dos anos 60, esta fi-
lla  dun  arqueólogo  encadea  papeis
na gran pantalla, e alcanzaría o seu
apoxeo nos 70. Como unha fada be-
névola  para  Jacques  Demy  en  Pel
de asno, como unha socialista firme
para  Luis  Buñuel  n'O  discreto  en-
canto  da  burguesía,  como  unha
prostituta  pelando  patacas  para
Chantal  Akerman  en Jeanne  Diel-
man,  23,  quai  du  Commerce,  1080
Bruxelles ou como silueta  con mo-
vementos coreografados pola músi-
ca  de Carlos  De Alessio  para  Mar-
guerite  Duras  en  India  Song,  esta
actriz cunha maxestosa e incandes-
cente presenza traballou cos mello-
res  directores,  compaxinándoo  sen
medo a  manchar  a  súa  imaxe  coa
súa actividade militante. A través do
seu documental, dá voz a unhas ac-
trices  que  non  están  afeitas  a  ex-
presarse  publicamente  sobre  a  súa
profesión  ou  a  dicir  “non”  a  deter-
minadas peticións dos cineastas, por
medo a non obter un papel ou a ser
repudiadas.

Despois do movemento de liberación
sexual de finais dos 60, apareceu un
Novo Hollywood máis politizado (so-
bre todo na crítica á participación na
guerra de Vietnam),  pero os homes
seguen a dominar o cinema e o lugar
das actrices nesta industria  é unha
cuestión que non se discute moito.
Sois belle et tais-toi é esencial como
un documental visionario, moi adian-
tado ao seu tempo, hoxe imprescin-
dible para comprender a relación tan
tumultuosa  e  apaixonada  entre  as
mulleres e o cine.
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