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Les Dames du bois de Boulogne. Francia, 1945. B/N, 90 min. Melodrama |  Dirección: Robert Bresson |  Guión:
Robert Bresson, Jean Cocteau |  Fotografía: Philippe Agostini |  Música: Jean-Jacques Grünenwald |  Elenco: Paul
Bernard (Jean), María Casares (Hélène), Elina Labourdette (Agnès) | Produción: Les Films Raoul Ploquin

SINOPSE
a

Hélène  é  unha  muller  furiosa  tras
descubrir  que  o  seu  amante,  Jean,
xa non sente o mesmo por ela. Por
este motivo decide vingarse utilizan-
do a Agnès, unha bailarina dun club
nocturno  á  que  promete  unha  vida
mellor se flirtea con Jean.

CRÍTICA DE THE CRITERION 
COLLECTION (David Thomson)

As damas do bosque de Bolonia pa-
sou á historia non só como a segun-
da longametraxe de Robert Bresson,
senón  como  unha  desas  películas
que anunciaban unha forma austera
e modernista de ver e sentir. Pero nin
sequera Bresson, en 1944, sabía que
ía converterse no autor de Diario dun
cura  rural,  Un  condenado  a  morte
escapou,  Pickpocket,  Ao  azar  de
Baltasar,  Mouchette,  etc.  Ninguén
sabía por onde ía soprar o vento. E
prestar atención a As damas... revela
moito  que  é  inesperado  ou  pouco
característico: na homenaxe de 1977
no National Film Theatre de Londres,
foi  vista  como  “unha  película  non
bressoniana”.  Entón,  paga  a  pena
concentrarse  na  realidade  de  1944
para sacar o máximo proveito deste
extraordinario filme, e ver cara onde
ía Bresson.
a

Robert Bresson estaba na flor da vi-
da. Dicilo así non implica só superar
o clixé do vello asceta de pelo cano;
supón constatar que as mulleres de
As  damas... foron  fotografadas  con
agarimo,  mesmo  sensualidade,  no
estilo de Max Ophuls, Renoir ou Ho-
ward Hawks.
a

Outra forma de enfatizar o moderno
que era Bresson en 1944 é observar
que a fotografía (de Philippe Agostini)
parece tan fresca, tan nacarada, co-
ma o caramelo crocante por riba da
crema catalana.  Esta é unha película

chea  de  sensacionalismo  e  emo-
ción.  Tan  só  os  obstáculos  dunha
guerra en curso impediron que Ho-
llywood fichase a Bresson para fa-
cer a próxima fita de Joan Crawford.
a

Impensable?  Vendo  este  filme,  un
pode sentir a paixón polo melodra-
ma na súa visión do verdadeiro Bois
de Boulogne.  Absorber  a  choiva  e
atesourar  os estados de ánimo do
París real do momento entre Boudu
salvado das augas e  Bob, o xoga-
dor. Considerar a historia, adaptada
intacta  da novela  de Diderot,  Jac-
ques o fatalista, guionizada por Bre-
sson, pero dotada da elegancia no
diálogo aforístico por Jean Cocteau.
a

Por outra banda, un só ten que no-
tar o duro que pode ser o clímax da
película,  momento  no  que  Hélène
revela o seu subterfuxio e a súa ma-
licia e Paul vese abrumado. Toda a
escena mantense ferozmente confi-
nada. Hai entón unha configuración
soberbia e destilada, vista desde un
lado  do  coche  de  Paul,  mirando
pola  ventá  máis  afastada  á  triste-
mente triunfante Hélène, cunha sen-
sación  espantosa  de  claustrofobia,
mesmo de pesadelo. Un Ophuls, un
Michael  Curtiz,  tería  lanzado a cá-
mara,  os  coches,  os  actores  e  a
música ao seu redor (pensemos en
Lana Turner escapando no seu co-
che en  Cativos do mal). Pero xa en
1944, o sensualista de Bresson viu
o poder da destilación, do encerro e
dunha  simplificación  que  podería
converterse  en  hábito.  O  son  do
motor  do  coche,  os  movementos
frenéticos e a composición implaca-
ble están a traballar para unha ma-
ior  concentración  aínda.  Noutras
palabras, a idea de estar moralmen-
te  atrapado  ou  confinado,  de  pri-
sión, está a saír á superficie. E ese
peche en crecemento,  así  como a
armazón  dos coches,  serán  temas

dominantes  no  Bresson  que  agora
coñecemos polo que aínda era o seu
futuro.
a

E aquí chegamos á abraiante novida-
de  As damas do bosque de Bolonia
en 1944. Pois esta é unha película na
que se sente o impulso do melodra-
ma para converterse en abstracción.
Así, cada vez que Bresson usa mú-
sica  de  humor  (unha  partitura  moi
romántica de Jean-Jacques Grünen-
wald), travellings e planos que abren
ese espazo fóra da pantalla que será
tan  famoso  por  omitir,  e  cada  vez
que  recorre  ás  convencións  dunha
interpretación  fantástica,  pode  sen-
tirse como identifica a liña, a forma e
a abnegación dentro da escena. Hai
un  momento  no  que  Paul  visita  o
piso de Agnès. Na súa ausencia, mi-
ra as habitacións e os lugares como
santuarios  da  súa  vida  emocional.
Isto faise de xeito completo: no diá-
logo de Paul, os movementos da cá-
mara,  a  música  e  a  decoración.  E
pódese sentir a película estremecen-
do. É como se estivésemos vendo a
Picasso aínda traballando no período
Azul, pero comezando a ser posuído
polo cubismo.
a

Hai quen prefire a riqueza de As da-
mas... fronte  ao  Bresson  posterior.
Iso é ir  demasiado lonxe:  isto é un
melodrama ao final, unha especie de
actualización  de  As  amizades  peri-
gosas antes de que esa estrataxema
estivese de moda.  A espiritualidade
do final aquí é un pouco aplicada e
nocional. Para que funcionase, Bre-
sson tivo que atopar o estilo destila-
do das obras posteriores e maiores.
Pero As damas... é un punto de infle-
xión fascinante, no que podes escoi-
tar a mente dun gran artista renxer,
con  alteracións,  pero  tamén  con
descubrimento.  É  un  momento  no
que  a  necesidade  de  facer  menos
comeza a ser imperativa.
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