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Resum

L'amor ha estat concebut des d'una paraula que evoca la imatge i des d'una 

imatge  que  evoca la  paraula.  Partint  d'aquesta  hipòtesi  ens  preguntem com 

arribar  a  la  síntesi  d'ambdues  formes  d'expressió  sense  trencar  l'indefinit  a 

través del qual una evoca l'altra. Trobant en el cinema la possibilitat dialèctica 

entre  ambdues,  el  següent  estudi  planteja com des  d'un cert  cinema d'autor 

francès nascut als anys 50 i prenent l'amor com a font d'inspiració, l'oscil·lació 

entre  la  imatge  i  la  paraula  es  presenta  en  cada  cas  com  una  eina  de 

reformulació del tema i a través de la qual l'autor articula el seu discurs.

Paraules clau

amor imatge Oscil·lant

paraula Imatge-Paraula ymage

flux ull Tocar

tall fissura turment deliciós

Jean Renoir cos ànima

Nouvelle Vague desviament consciència imaginant

Antoine Doinel ferida malenconia

Jean-Luc Nancy (res)sentir reenviament

Jean-Paul Sartre horitzó continuum
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INTRODUCCIÓ

Sobre l'amor i l'horitzó

de Le rayon vert i Pierrot le fou
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A l'última seqüència de Le rayon vert (Éric Rohmer, 1986), Delphine espera l'aparició d'un 

raig en el moment just abans que el sol desaparegui per l'horitzó. Pierrot le fou (Jean-Luc 

Godard, 1965) clou també amb el reflex del sol al mar, després de la mort de Pierrot i 

Marianne. Dos films aparentment molt allunyats l'un de l'altre però que se serveixen d'un 

dispositiu  visual  similar  que  es  presenta  com  el  resultat  d'una  cerca,  com  l'única 

representació a través de la qual els protagonistes arriben a entendre la seva relació amb el 

món.  La  visualització  del  fenomen  esdevé  per  Delphine  l'afirmació  que  és  aquell  qui 

l'acompanya el seu gran amor; a Pierrot le fou l'afirmació és l'off dels protagonistes: “Hem 

retrobat... Què? L'eternitat. És el mar. Amb el sol”.1 

Els cossos queden subordinats a l'horitzó i participen, alhora, de la seva construcció. 

En el  cas de  Rohmer,  l'horitzó esdevé  l'encontre  d'un fenomen captat  per  la  visió  i  la 

projecció de la idea contruïda per la protagonista; fins aleshores no hi ha hagut una fisicitat, 

sinó que l'amor ha estat objecte de cerca i només ha trobat ubicació en el fora de camp. El 

fenomen precedeix l'entrada al camp, la materialització carnal de la idea de l'amor. Però 

Rohmer no segueix aquesta i després d'un “Sí” de Delphine, surten els crèdits. “El raig és 

imatge fixada, priva al film de tota evolució”,2 apuntava Anne Marie Guerin, car Rohmer 

s'interessa  pel  miracle  de  la  correspondència  de  la  inclinació  de  l'home  a  la  idea  –la 

contemplació de l'horitzó per part de Delphine (i l'espectador amb ella)– i l'aproximació de 

la  idea a l'home –la mirada del  raig a la protagonista.  Rohmer entén així  que és en la 

comunió d'ambdues idees que l'horitzó de Le rayon vert s'obre com una sort de naixement 

de l'amor.

Godard arrenca en el després. Parteix de la construcció física que Rohmer no vol 

mostrar, on l'amor, com la llibertat i l'esperança, han de conviure amb la desesperació, la  

memòria o l'amargor.3 I entre aquests estats inherents a l'home l'amor no troba el seu lloc i 

Pierrot i Marianne busquen en una illa –que no és més que un a l'intent de trobar el fora de 

camp dins del camp– la seva apropiació per  “reinventar-lo”, trobar-se amb “la veritable 

vida”, per citar les paraules de Pierrot i Marianne respectivament. Delphine presenciaria el 

fenomen  en  aquest  espai.  En  Pierrot  i  Marianne,  en  canvi,  els  mateixos  elements  que 

donaven plenitud als seus cossos –l'autosuficiència, la lectura, la contemplació del mar i la 

lluna o la vida amb els animals– aviat esdevenen raons per escapar de l'ofec a l'illa. Després  

de l'intent, fugen i es tornen a estimar, es traeixen, se separen i moren per trobar-se en “el 

1 Cita del  poema de Rimbaud  L’eternité  (1872): “Elle est retrouvée / Quoi? –L’Éternité / C’est la mer 
allée / Avec le soleil”.

2 GUERIN, Anne Marie. “Le miracle dans la champ...”.  A Rohmer et les autres. Rennes: Pu Rennes, 2007. 
p. 92.

3 [Desesperació,  memòria,  llibertat,  amargor,  esperança,  amor].  Capítols  amb què  Pierrot  estructura  la 
novel·la.
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primer, l'únic somni”.  Les paraules de Marianne situen l'horitzó de  Pierrot le fou  en un 

nivell anàleg al de Le rayon vert: un nou naixement de l'amor. El que impulsa el naixement, 

una idea de creença, és present també en ambdós casos: Delphine confia en la història del 

fenomen narrada per Jules Verne; Pierrot afirma la seva creença ja al principi de la relació: 

“Ho sabrem en morir, si encara ens estimem”. 

En relació al miracle de la confluència de les mirades de Delphine i el raig, al film 

de Godard el naixement de l'amor no és fruit d'aquest reencontre ja que els protagonistes 

s'han evaporat per romandre a l'horitzó on ja no només hi ha l'amor, sinó també la mort. 

Ambdós  horitzons  són  pols  oposats  que  s'atrauen.  No  és  la  pulsió  major  de  Delphine 

barrejar-se amb el sol i el mar com ho fan els cossos de Pierrot i Marianne? I a la inversa, 

no és desig d'aquests dos sentir l'experiència de Delphine, en tota la seva puresa i com a 

éssers vivents, davant del raig verd? (Si Rohmer no mostra res més és perquè darrere del 

raig verd hi ha un horitzó de mort i els personatges volen viure l'amor en la vida; quant a 

Pierrot i Marianne, ha quedat demostrat que els seus cossos no poden viure un amor en la 

vida). Suposant que sigui així, l'afirmació del que es pronuncia en cada cas –quan el raig 

verd es fa visible als ulls de Delphine,  quan Pierrot i  Marianne troben el  seu espai  en 

l'horitzó– és un pronunciament del fora de camp on s'hi troba l'altre horitzó. I cada horitzó 

vol arribar a l'altre. A què es deuria tal fenomen? Com es configura l'amor en cada cas?

L'amor  participa  d'una  conceptualització  orientada  a  la  llum de  la  utopia  i  persegueix 

l'inapropiable. A Fedre  i a  El Banquet,  Plató feia referència a una inspiració estranya del 

Tot que  venia  a  l'home  des  del  defora.  Aquesta  força  –coneguda  com  el  deliri  diví– 

impulsava  l'home  a  buscar  una  unicitat  amb  l'Univers,  era  el  transport  de  l'ànima  a 

l'aspiració lluminosa i “l'única via capaç de dur l'ànima a la suprema felicitat, l'única capaç 

de conferir-li la seva salvació”4. Delphine es guia pels postulats platònics sotmetent Eros a 

aquesta experiència d'ascenció; el moviment del seu cos seria el moviment de la seva ànima  

–ja de bon principi la protagonista creua el carrer havent sortit de l'oficina, una panoràmica 

la segueix fins perdre-la, però el moviment de càmera segueix la trajectòria fins al cel– cap 

a la seva salvació, però per arribar-hi necessitaria trobar-se amb la seva altra meitat, la que 

Zeus havia dividit en dos com a càstig als homes en voler-lo desafiar.5 El raig verd seria 

l'afirmació mateixa d'Eros, el daímon mediador entre els homes i els déus. Amb tot, no són 

els  cossos de  Pierrot  i  Marianne  els  que aconsegueixen  arribar  a  l'experiència  d'aquest 

deliri, més que no el cos de Delphine que roman en la mera contemplació? El pensament 

platònic –i en ell la supervivència de les ànimes o la divisió del món dels déus– penetrava a 

4 GIL, L. Introducción a Fedro. A PLATÓN. Fedón / Fedro. Madrid: Alianza Editorial, 2007. p. 150.
5 Veure discurs d'Aristòfanes. PLATÓN. El Banquete.Madird: Alianza Editorial, 2002. p. 80-87.
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Occident des del poble celta i de la tradició maniquea indoeuropea. Amb tot, els postulats 

platònics haurien de coexistir  amb les idees del cristianisme, que replantejarien aquesta 

concepció. Al tercer capítol de l'Evangeli segons Sant Joan, hi llegim:

Al principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu. Aquest es trobava al principi amb 

Déu. Totes les coses per ell foren fetes, i sense ell res del que ha estat fet, fou fet. En ell hi havia la 

vida,  i  la  vida  era la  llum dels  homes.  La  llum a  les  tenebres  resplendeix,  i  les  tenebres  no van 

prevaldre contra ella. Va haver-hi un home enviat de Déu que s'anomenava Joan. Aquest va venir per 

testimoni, perquè donés testimoni de la llum, a fi que tots creguessin amb ell. No era ell la llum, sinó 

que hi era per donar-ne testimoni. Aquella llum vertadera, que il·lumina tot home, venia a aquest món. 

[…] I aquell Verb va ser fet carn, i habità entre nosaltres (i vam veure la seva glòria, glòria com de 

l’unigènit del Pare), ple de gràcia i de veritat.  

El fragment posa de manifest la consideració cristiana de l'encarnació d'Eros –verb propi de  

Déu– com la salvació de l'home. Aquest conflicte de tradicions a Occident en aparèixer el 

cristianisme  és  una  de  les  premisses  de  les  quals  se  serveix  Denis  de  Rougemont  per 

conèixer l'origen de les ressonàncies que l'amor –i en ell, la passió i la mort– causa en la 

consciència occidental. Segons l'autor, el matrimoni cristià hauria deformat el concepte de 

l'amor  allunyant-lo  de  la  contemplació  de  la  seva  idea  per  voler  conviure  en  la  idea 

mateixa. “El nou símbol de l'Amor ja no és passió infinita de l'ànima en busca de la llum –

com trobàvem en Plató–, sinó el matrimoni de Crist i de l'Església”, i el que claudica aquest 

segon és “estima a l'altre tal com és en lloc d'estimar la idea de l'amor”.6 Els dos horitzons 

amb  què  obríem  el  diàleg  es  presentarien,  cadascun  d'ells,  com  el  xoc  d'ambdues 

accepcions de l'amor car tots  dos sotmeten un amor  configurat  en el  terreny propi  del 

concepte  concebent-lo  en la  seva  fisicitat,  a  partir  d'elements de l'home.  En la  càrrega 

dialèctica que cada horitzó duu en ell dèiem que hi ha un anhel per l'altre, però l'altre és 

ensems el seu obstacle –el camí de Delphine no pot ser un camí cap a la mort; el de Pierrot 

i Marianne només pot contemplar-se des de la mort–. Abans de reprendre el discurs fílmic 

cal que ho fem retornant als orígens de la paradoxa, al text i a la casuística de l'amor cortès. 

Obrim, doncs, un parèntesi que pot resultar extens però necessari per arribar a dilucidacions 

que puguin llevar l'opacitat que formen ambdues imatges. 

6 ROUGEMONT, Denis de. El amor y Occidente. Barcelona: Kairós, 2006. p. 68-70.
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1. Text i casuística de l’amor cortès

El conflicte en la concepció de l'amor tindria una data, el segle XII, els mateixos anys en 

què s'instal·lava la doctrina de la comunió en el matrimoni; un espai, la França provençal, i 

una manifestació, la poesia dels trobadors. Era el naixement de l'amor cortès (o fin'amors) 

on es feia patent la resistència d'un paganisme natural o heredat que havia quedat eclipsat 

amb el  triomf  del  cristianisme.  Els  lais  de la  poesia  de  l'època,  de  forma lírica  i  estil 

artificiós  exaltaven  l'amor  fora  del  matrimoni,  l'amor  perpètuament  insatisfet:  un 

poeta/cavaller que repeteix el seu lament i una dama, casada i de classe alta, que sempre el 

refuta. El servei del poeta a la dama estava inspirat en les formes del servei del vassall al 

senyor feudal i el trobador es veia lligat a un codi de cortezia considerat font de totes les 

virtuts.7 Amb tot, la tesi de Rougemont partia d'una excepció de la literatura dels trobadors, 

del mite de l'amor-passió del  Roman de Tristan et Iseut –que naixia el 1150 de la mà de 

Béroul  i  Thomas  i  que  es  reprendria  posteriorment  a  Romeo  and  Juliet (William 

Shakespeare, 1597) o L’Astée (Honoré d’Urfé, 1607)– on, havent begut del filtre màgic de 

l'amor, cavaller i dama superaven la barrera que els separava i un i altre esdevenien presos 

de la passió.

Al mite, hi apareixen una sèrie de contradiccions. Tristany se n'ha anat a les terres 

d'Isolda a buscar la dona que estima però aquesta no és per a ell i Tristany l’ha enganyat per 

lliurar-la al rei  Marc. Després del moment d'ingerir per error el  beuratge de l'amor, els 

amants  es  trobaran  separats  anhelant  trobar-se  junts.  Però  què  passa  quan estan  junts? 

Podríem dir que l'únic període que passen l'un a la vora de l'altre és al bosc de Morois; en 

aquest espai el rei Marc els troba dormint en una cabana; el rei podia haver-los matat però 

no ho fa en veure que una espasa separa els seus cossos, símbol de castedat. Al bosc els és 

molt fàcil separar-se quan, després de ser vistos pel rei, en lloc de tornar a fugir plegats, es 

fan enrere i Isolda es lliura als braços de Marc.8 Posteriorment, quan aconsegueixen tornar-

se a veure i el poble té la prova de la cita, Tristany escapa, saltant la capella i deixant que 

Isolda pugui ser cremada sola a la foguera. Ambdues accions testimonien un estrany amor 

sobre el qual Rougemont n'apunta les millors conclusions: “Es necessiten l'un a l'altre per 

7 Cortezia apareixia com el mot que engloba els valors i qualitats morals del perfecte cavaller (generositat, 
humilitat, lleialtat, valentia...) i a la qual s'havia de sotmetre el que volia merèixer el títol d'amant cortès. I 
perquè la cortezia pogués realitzar-se exigia de l'home almenys tres actituds que, pels trobadors, semblen 
constituir l'essencial del seu enseyament moral i social: estimar cortesament, posseir  mezura i respectar 
les exigències de jovens. LAZAR, M. Amour courtois et fin'amors dans la littérature du XII siècle. Paris: 
Klincksieck 1964. p. 24-26.

8 O seguint les paraules de Tristany a l'ermità Ogrí: “Ajudeu-nos per oferir un acord al rei. Jo li tornaria la 
reina.  Després,  me n'aniria  lluny, a Bretanya o a Frísia;  un dia,  si el  rei volia sofrir-me vora seu, jo 
tornaria i el serviria com dec”. BÉDIER, J. El romanç de Tristany i Isolda. Barcelona: Quaderns Crema, 
2009. p. 57.
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cremar, però no a l'altre  tal com és; i  no la presència de l'altre,  sinó més aviat  la seva 

absència”.9 I de fet, al bosc el narrador ja anticipava: “S'estimen, no sofreixen”. Tristany i 

Isolda només poden estimar-se en la distància ja que només en la llunyania pot donar-se la 

passió –el  sofriment– i  si  els  seus cossos volen unir-se és  perquè han begut  del  filtre. 

Aquest actua, doncs, com el símbol mateix de l'amor entre els homes –el verb fet carn–, 

allò  que  força els  homes  a  trobar  entre  ells  mateixos  la  materialització  de  la  idea.  Si 

Tristany  i  Isolda  només  esperen  morir  no  és,  tal  com  s'acostuma  a  creure,  per  una 

impossibilitat  social  i  moral  de  viure  un  amor  adúlter,  sinó  perquè  es  troben  lligats 

físicament per la força del filtre. Així, la passió, el turment deliciós, seria el resultat de les 

dues idees esmentades: de la comunió amb la idea de l'amor en la distància, el record o la 

contemplació, i del seu entrebanc, quan els cossos romanen junts.  L'estudi sobre el mite 

permetia a Rougemont explorar la passió en la qual es trobaven sotmesos els protagonistes. 

Però què passa en els lais propis de la literatura de l'època on no hi ha el filtre que uneixi 

els cossos? No és el desig del trobador arribar al cos de la dama i per tant, el que en el mite 

apareix com un obstacle en l'amor? On romandria en aquest cas el  turment deliciós  que 

Rougemont trobava en el mite?

El servei, la distància i els mots de bellesa del trobador han fet que sovint s'hagi 

llegit la  fin'amors com una variant de l'amor platònic. Però, com en el mite, també s'hi 

llegeixen contrarietats que es desprenen de les paraules del trobador, a cavall  entre una 

preocupació moral i una emoció estètica. El trobador plora a la dama, se sotmet a ella, 

idolatrant-la. De l'amor de la dama, en depèn tota la personalitat i destí. “Per ella seré fals o 

sincer, / o lleial o ple de mentida, / o tot vilà o tot cortès, / o treballador o mandrós, / ja que  

en ella hi ha tota la Gràcia, / ella pot elevar-me o abaixar-me”.10 Si el trobador s'agenolla a 

la dama és perquè aquesta ha rebut un favor de Déu i així el trobador justifica el seu servei 

des de la benevolència. Amb tot, en les promeses de la submissió, el turment del trobador fa 

un crit al dolor que, tot i aparèixer sovint de forma subterfícia, esdevé un dels pilars que 

aguanten les lletres dels poemes. Un d'aquests pilars és la gelosia de la dama respecte al seu  

home, que sovint es troba en la repetició del desig de contemplar la dama nua a la seva 

cambra. Un dels poemes de l'estornell de Marcabú deia: “Vola i vés / dret a ella, / i digues-

li / que moriré / si no sé / com dorm / si nua / o vestida”.11 Si l'amant la pogués veure sabria 

9 ROUGEMONT, D. p. 43.
10 BÉDIER, J.  Les Fabliaux. Études de littérature populaire et d’histoire littéraire du moyen âge. Paris: 

Librairie d’Honoré Champion, 1964. p. 36.
11 MARCABRU. XXV, 49-55. El sensualisme realista de Bernard de Ventadour apuntaria més explícitament 

a aquest desig de penetrar la cambra: “Si la bella, allà on dorm, /  m'acollís al seu costat, / perquè jo la 
pogués cariciar i besar / i estrènyer-la contra mi / el seu cos blanc, carnós i suau...” (VENTADOUR, nº 
36. v. 32-36). “Les mans juntes em lliuro a la seva voluntat / i no vull moure'm més dels seus peus / abans 
que,  de  gràcia,  ella  em condueixi  allí  on  es  desvesteix”.   (Íd .  nº42,  v.  20-22).  “Em farà  mal  si  no 
m'ordena / anar allà on es desvesteix. / Ai Las! Què em val la vida / si no veig cada dia / la meva joia 
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si dorm sola; si la trobés nua, sabria que algú l'acompanya. Fins a quin punt podem parlar 

en el desig del trobador d'una noció de mezura i per tant, d'equilibri, de moderació dels fets 

i gestos propis del codi de la cortezia? No trenca amb les seves lleis demanar el cos de la 

dama quan sap que només pot tenir-ne el seu cor? Rarament els textos fan palès l'amor a la 

dama a través de qualitats morals, sinó que es refereixen a un amor que naix de la mirada al 

cos. En aquest sentit, la fin'amors “no és amor platònic ni adulteri espiritual sinó que té per 

objecte a la vegada el cor i el cos de la dona casada”.12 El xoc entre les dues accepcions de 

l'amor  el  trobem aquí:  les  paraules  de  cortezia del  trobador  porten  en  elles  l'aspiració 

lluminosa platònica però són construïdes a partir de la contemplació –a vegades implícita, a 

vegades delirant– del  cos de la dama. L'objectiu de Tristany i  Isolda era  escapar de la 

segona idea i, en trobar-se units pel filtre, l'amor només era possible a través de la mort. Als 

lais, en canvi, obstacle i desig conviuen en voler arribar a la dama, en rompre les barreres 

que  la  separen  del  poeta  i  exploren  el  turment  deliciós  en aquest  impossible.  Però  en 

algunes lletres el desig va més enllà d'arribar a la dama.

Aquest amor em fereix tan noblement

el cor d'un dolç sabor:

cent vegades al dia moro de dolor

i en revisc de joia altres cent.

El meu mal té un bon aspecte,

car el meu mal val més que un altre bé;

i com que el meu mal m'és bo

què millor que el bé després de l'esforç13.

Res no s'obté tan difícilment 

com és el cas del que desitjo; 

i no hi ha res que desitgi tant 

com el que no puc obtenir14. 

Llegint  Ventadour  ens  adonem  que  és  cert  que  no  aconseguir  la  dama  és  una  forma 

d'explorar el turment deliciós però l'èmfasi recau sobre l'esforç d'aquesta cerca, així com el 

de Cercamon, sobre el desig d'arribar a l'inaccessible. La casuística dels trobadors no rau, 

doncs, en la possessió física sinó que, com palesa Denomy, és “el desig l'essència de l'amor 

pur” i afegeix més avall que “el desig no és un fi en si mateix sinó un mitjà cap a l'objectiu, 

lleial i natural / al llit, sota la finestra, / el seu cos blanc... (Íd. Nº 28. v. 33-39).
12 LAZAR, M. p. 61
13 VENTADOUR. p. 186. v. 25-32.
14 CERCAMON. I, 9-12.
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un progrés i creixement en virtut, mèrit i valor”15. Aquest fet sustenta allò que ja es percep 

en les dues cites anteriors: el desig està per sobre del desig d'heure la dama en braços. I el 

desig, el seu mitjà, és la paraula. Els trobadors són conscients del conflicte entre les dues 

idees de l'amor, i la paraula de l'estil cortès –i amb ell, el pacte de vassallatge amb la dama– 

els és útil per explorar el concepte encara que sigui sobre un cos. No hi ha cap altra forma 

pel poeta per arribar a la dama, a la seva cambra, al seu cos, a l'incognoscible, que a través 

de la paraula. En aquest univers anhelat, hi roman allò que el poeta imagina o somia sobre 

una  dama que  desconeix,  o  allò  que  el  cavaller  que  ja  ha  posseït  la  dama  (Tristany) 

reconstrueix recordant. La dama és una construcció, una imatge i el text és l'expressió de la 

seva ànima. El  turment deliciós del poeta és el resultat de la impossibilitat d'explorar la 

imatge des de la paraula i busca l'horitzó de l'amor contemplant el cos com si del mateix 

horitzó es tractés. Però no és el cos en ell mateix, sinó la seva imatge.   

2. Imatge (o l’ horitzó de la paraula)

El recorregut del desig de la paraula condueix el cavaller a l’acció de voler penetrar la 

cambra. Aquest era un dels leitmotiv de la novel·la artúrica i el nus de la seva reflexió. La 

que probablement n'ha estat la seva obra major,  Lancelot ou le Chevalier de la charrette  

(Chrétien  de  Troyes),  feia  èmfasi  al  pensament  del  protagonsita  abans  de  penetrar  la 

cambra. Lancelot dibuixa la reina al  seu pensament però Chrétien no en diu res. Cirlot 

confessa: “Només sabem que és una imatge visionària la que té Lancelot, una visió que li fa 

perdre tot el contacte amb la realitat. Submergit en un somni de l'inconscient en l'èxtasi, el 

protagonista es deixa endur per la velocitat del seu cavall cap a aquest regne del qual ningú 

no retorna, aquest  Altre Món,  la cambra de la reina”.16 Dins el  mateix estudi, Isabel de 

Riquer dedica un capítol a aquesta construcció servint-se de dos textos, “La Sala de les 

imatges”, capítol fragmentari del Tristan de Thomas i “La Cambra pintada” que apareix al 

darrer  dels  llibres  de  Lancelot  du  Lac.  Ambdós  palesen la  insuficiència  de  retenir  la 

construcció  en  el  pensament,  en  el  record,  en  recrear-se  en  imatges  mentals,  i  els 

protagonistes  decideixen  materialitzar  aquests  sentiments.  Quant  al  primer,  la 

materialització té lloc després de l’última separació de Tristany i Isolda. Tristany s'exilia a 

la Bretanya on coneix Isolda de les Blanques Mans. Aquesta li remet a la seva primera 

15 DENOMY, A. J. Fin'amors: the pure love of the troubadours, its amorality and possible source. Medieval 
Studies. VII. 1945. Cit. p. 175.

16 CIRLOT, V. “La penetració en la cambra”.  A Espadaler,  Anton M. (dir.).  De Amore.  L'amor i la  
literatura d'Occident. Barcelona: Barcanova, 1991. p. 43.
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Isolda, Isolda la Rossa, però tot el que Bédier mostrava des del record, en aquest fragment 

de Thomas, Tristany se sotmet a la reproducció de l'estàtua de la bella Isolda la Rossa per 

poder-la tenir amb ella.17 La imatge recordava a Tristany el goig i el sofriment viscut amb 

Isolda. I troba en ella l'única forma d'exposar el seu record i, alhora, l'única forma de poder 

restar amb Isolda. Crea un espai, una cambra, per poder gaudir de la intimitat d'Isolda sense 

obstacles, continuada i sense fi. La imatge –la Sala de les imatges– permet al protagonista 

no només recordar, sinó també contemplar, dialogar, plorar, abraçar, besar i olorar Isolda. 

Quant  al  fragment  de  Lancelot,  essent  aquest  presoner  de  Morgana,  va  pensar  que  si 

l'habitació on era estigués pintada amb els seus fets i les seves dites, el consolaria dels seus 

mals. Lancelot pinta de nit i l'endemà al matí, quan obre les finestres, poder veure la imatge 

de la seva dama el fa inclinar davant seu per saludar-la, apropar-s'hi, abraçar-s'hi i besar-

la.18 La reacció davant la imatge és similar a la de Tristany. La imatge esdevé la forma de 

reviure el cos de la dama sense ser el seu cos i no el seu cos en present sinó el del sofriment 

del record, que és més poderós, més deliciós. 

Però abans de ser recordada com una imatge, tal com s'exposa en els  lais  o en el 

pensament  de  Lancelot  és  també  des  de  la  imatge  des  d'on  naix  la  dama,  com  una 

construcció que surt del no-res. Tornem al Roman de Tristan et Iseut. El rei Marc s'enamora 

del cabell d'Isolda. D'aquest s'imagina la seva dama i declara no voler-ne cap altra.19 La cita 

ens porta al Roman de la rose (Guillaume de Lorris i Jean de Meun) on, tot i que tots els 

discursos amb què es troba l'amant pel camí –el d'Amor, el de Bona Rebuda, el de Vellesa o 

el de Raó– es refereixin a l'amor per una dama, l'objectiu del protagonista no és altre que el 

d'arribar a agafar una rosa.  Aquesta,  la  veu per primer  cop en un roser al  Jardí de les 

Delícies:

I quan, per fi, [Amor] va poder comprovar

que havia escollit d'entre els altres

el bell capoll, per mi preferit

a tots els altres que allí es trobaven,

17 “La imatge semblava la reina Isolda en el comportament, la bellesa, alçada, de tal manera que feia la 
impressó que hi  era en persona, tan  fresca com si  estigués  viva.  A la  mà esquerra,  un anell  amb la 
inscripció de les paraules que la reina Isolda va dir en separar-se: Tristany, preneu aquest anell, guardeu-
lo pel meu amor i no oblideu les penes i les angoixes i els dolors que heu patit per vós i per mi . Als seus 
peus hi  havia l'estàtua del  nan malvat  i  delactor. Al costat,  el  gos Petit-crû,  d'or,  amb un collar i  un 
esquellerinc que tintinejava. A l'altre costat Brangiana, la donzella, representada quan ofereix a Isolda el 
fltre d'amor, i, al voltant de la copa, les paraules que va dir en aquell moment:  Reina Isolda, preneu  
aquesta beguda”. RIQUER, I. “Art i amor cortès: Imatges i paraules als segles XII i XIII”. A De Amore. 
L'amor i la literatura d'Occident. p. 103-104.

18 Ibídem. p. 106-110.
19 “Per la finestra oberta sobre el mar, dues orenetes que feien llur niu entraren barallant-se; després, 

esverades de cop i volta, desapareguren. Però de llurs becs s'havia escapat un llarg cabell de dona, més 
fi que un fil de seda, que lluïa com un raig de sol. […] –He triat aquella de qui fou aquest cabell d'or, i  
sapigueu que no en vull d'altra”, diu Marc. Cit. p. 14. El romanç de Tristany i Isolda.
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sense perdre més temps es disposà a ferir-me 

[…] i apuntà cap a mi, amb tal punteria,

que a través de l'ull m'arribà al cos

amb una saeta molt aguda i fina.20

La ferida d'Amor s'obre des dels ulls del protagonista. La metàfora de la rosa vista posaria 

de manifest  –en tant que és una rosa el  que veu– com la imatge de l'amor naix d'una 

construcció que no parteix del cos, sinó d'una idea. O de la imatge d'un reflex, ja que la flor 

és vista des del reflex de l'aigua de la font de Narcís. I és que l'ull, com un mirall, presenta 

al seu interior una naturalesa a cavall entre l'aire i l'aigua: “Rep les formes del mirall, i les 

transmet a l'aigua”, apuntava Aristòtil; l'aigua, extrema porció de l'ull, transmet la forma al 

sentit  comú  (o  fantasia),  que  esdevindria  un  segon  estadi  on  s'instal·laria  la  imatge 

captada.21 L'ull  del  protagonista  ja  porta  en  ell  un treball  de construcció  de  la  imatge; 

aquesta ja no pertany a una realitat, sinó a un fantasma.

El cerimonial amorós de la poesia trobadoresca s'ha de veure en el seu procés fantasmàtic. No un cos 

extern, sinó una imatge interior, en els esperits fantasmàtics, és l'origen i l'objecte de l'enamorament; i 

només l'atenta  elaboració i  la  immoderada  contemplació  d'aquest  simulacre  fantasmàtic  mental  es 

considerava que tenien la capacitat de generar una autèntica passió amorosa22.

Agamben defensa que només podem entendre l'amor si el situem en el complex transfons 

de  la  teoria  medieval  del  fantasma,  d’origen  aristotèlic,  de  la  qual  es  va  alimentar  la 

literatura  dels  trobadors.  La  captació  de  la  imatge  de  l'amor  transmesa  per  Averroes  i 

configurada  d'entrada  de  naturalesa  fantasmàtica,  seguia  un  circuit.  Però  per  veure-ho 

reprenem el  roman.  Els ulls del protagonista no només s'alimenten un cop, sinó que la 

tornarà a mirar la rosa a causa del llançament de les cinc fletxes d'Amor. En la primera 

ferida d'Amor, crida:

I heu de creure'm, ja que dic la veritat,

que si ja al principi m'havia quedat

20 LORRIS, G. de; MEUN, J. de. Roman de la rose. Madrid: Cátedra, 1998. p. 87.
21 Sobre la captació primera de l'objecte a través de la visió, tot i que sigui amb el discurs d'Aristòtil amb 

què s'inspira el pensament medieval, Plató ja posava de manifest a Fedre algunes d'aquestes idees: “i 
de la mateixa manera que el vent o l'eco, ressonant d'una superfície llisa i dura, torna una altra vegada 
al punt d'on havia partit, el corrent de la bellesa arriba de nou al bell jove a través dels ulls, el conducte 
per  on és natural  que s'encamini fins a l'ànima; i  excitant-la  vivifica els orificis  de les  ales,  i  els 
impulsa  a  criar  plumes,  omplint  a  la  vegada  d'amor  l'ànima de l'estimat.  Queda aquest  aleshores 
enamorat, però ignora de què, i no sap què és el que li passa, ni pot explicar-ho. Com si s'hagués 
contagiat d'una oftalmia d'altre, no pot donar raó del seu estat, i li passa inadvertit que s'està mirant 
l'amant  com en  un  mirall”.  AGAMBEN,  G.  Estancias.  La  palabra  y  el  fantasma en  la  cultura  
occidental. Valencia: Pre-Textos, 2006. p. 145-146, 230. 

22 AGAMBEN, G. Estancias. p. 59.
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del capoll aquell tan fortament pres,

fou major ara per ell el meu desig23.

Si el desig cada vegada és major vol dir que cada fletxa suposa un canvi en relació a allò 

que els seus ulls havien percebut en un inici –el rostre, real o no, de la dama, la rosa–. 

Forçosament aquest canvi ens porta a una tràgica conclusió: la imatge que ha creat al seu 

cor ja no correspon a aquella imatge que els seus ulls han percebut en un inici. Si la visió ja 

participava de la construcció d'un fantasma, aquesta s'amplia en arribar al sentit comú (o 

fantasia) a través dels esperits fantasmàtics del protagonista. Avicena, seguint Averroes i el 

mateix nexe entre  les facultats  de l'ànima i  l'anatomia cerebral  aristotèliques,  partia de 

l'estadi de la fantasia, com l'estructura de recepció dels cinc sentits –el que hauria vist l'ull 

en el cas del roman–, a la qual la seguiria la imaginació, la que tindria per virtut la retenció 

d'allò que ha arribat a la fantasia; a l'altra banda del cervell hi hauria la virtut estimativa, la 

qual  aprehèn  els  objectes  sensibles  que  no  han  estat  aprehesos  pel  sentit  exterior,  i, 

finalment, la memorial i reminiscible, que manté allò que ha arribat a l'estimativa. Amb la 

teoria de la cristal·lització Stendhal no va crear més que un nom per definir aquest procés 

de la tradició medieval: la imatge que cau a l'ànima de l'home i a poc a poc s'omple de 

suposicions imaginàries, que acumulen sobre la nua figura tota possible perfecció,24 car en 

Stendhal les capes de cristal·lització no són més que els jocs de miralls que integren el 

procés cognitiu d'aquest  esquema: “Deixeu treballar  el  cap d'un enamorat durant vint-i-

quatre hores i mireu el que hi trobareu”, deia el poeta. I coetani a Stendhal, en les últimes 

paraules abans de la seva mort Chateaubriand afegia:

Cal remuntar-se molt de temps enrere per trobar l’origen del meu suplici, cal retornar a aquesta aurora 

de la meva joventut,  quan em vaig crear un fantasma de dona al qual adorar. Vaig esgotar-me amb 

aquesta criatura imaginària,  després van venir els amors reals amb els quals no vaig arribar mai a 

aconseguir aquesta felicitat imaginària la idea de la qual portava a la meva ànima.25

El  poeta  expressava  la  necessitat  de  recuperar  una  imatge  ancada  a  la  naturalesa  d'un 

fantasma  i  el  desig  frustrat  de  poder-la  concebre  en  la  seva  fisicitat,  el  lament  de  la 

impossibilitat de (re)trobar aquella imatge creada. Els esforços del poeta són els d'arribar al 

seu origen, descristal·litzant. Les línies que defineixen el treball d'ambdós autors, els més 

destacats  del  romanticisme francès en qüestió de l'amor visionari,  no només segueixen 

l'esquema del sistema intern del procés cognoscitiu traçat en la literatura i el pensament 

23 LORRIS, G. de ; MEUN, J. de. Roman de la rose. Madrid: Cátedra, 1998. p. 88.
24 STENDHAL. Del amor. Madrid: Edaf, 2006. p. 51-52.
25 CHATEAUBRIAND. Amor y vejez. Barcelona: Acantilado, 2008. p. 18.
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medievals,  sinó  que  configuren  l'amor  des  del  desig  unilateral  que  apuntava  Denomy, 

explorant el  turment deliciós  de la impossibilitat de trobar la imatge del seu amor en la 

simplicitat d'un rostre a través de l'evocació infinita de la paraula. I el més important: en 

situar l'amor per sobre de la seva obra.

3. Paraula (o l’horitzó de la imatge) i naturalesa de l'Oscil·lant

En un dels passeigs en solitari Delphine s'atura prop d'un grup de quatre dones de mitjana 

edat que parlen sobre la novel·la homònima de Jules Verne, Le rayon vert. Una de les del 

grup, citant l'escriptor,  diu:  “quan veiem el raig verd som capaços de llegir  els nostres 

propis sentiments i els sentiments dels que són al nostre costat”. Delphine escolta aquestes 

paraules i mira en direcció a l'ocàs; ara parlen de l'heroïna del llibre, que no arriba a veure 

mai el raig, però que és capaç d'entendre els seus sentiments. Un científic explica la raó del 

fenomen de refracció que conta Verne: en condicions atmosfèriques òptimes creiem veure 

els disc solar tocant l'horitzó quan realment ja es troba al seu darrere, els colors més elevats 

de l'espectre  –els  blaus,  els que en l'espectre  tenen la  corba  més pronunciada– són els 

últims de pronunciar-se; en desaparèixer el disc per una superfície plana els últims colors 

que arriben a l'ull són el groc i verd. La història del científic dóna veracitat al fenomen, la 

qual cosa ajuda encara més a Delphine a creure i perseguir la història de Verne i serà també 

coneixent  aquest  fenomen  real  que  l'espectador  visualitzarà  el  moment  del  seu 

pronunciament com el miracle que hem definit més amunt. Però no oblidem que l'heroïna 

no creu en el fenomen físic de refracció sinó en la història, en les paraules d'una ficció. “La 

realitat fa malbé les esperances”, li diu a Jacques, el noi que coneix a l'estació de tren i amb 

qui compartirà el pronunciament del raig. Per la seva banda, Marianne li diu a Pierrot: “el 

que és trist és que la vida i les novel·les siguin diferents. M'agradaria que fos el mateix”. 

Els protagonistes de Pierrot le fou són moguts per l'aventura –un assassinat, la simulació 

d'un  accident,  la  fuga  de  la  benzinera  o  el  robatori  d'un  cotxe–  que  Pierrot/Godard 

estructura en capítols. Arriben a l'illa,“com la dels fills del Capità Grant” dirà ell, on els 

haurà dut el còmic de Luis Forton, Les Pieds Nickelés. Però abans d'instal·lar-s'hi la càmera 

puja del mar al cel i ressegueix els núvols mentre sentim la veu de la parella: “El paisatge 

es  va  aixecar  lentament.  Els  segles  van  fugir  com tempestes.  La  vida  vertadera  no  és 

aquesta”. 

Tot i que al film de Rohmer la història de Verne conviu amb un fenomen real mentre 

que a Pierrot le fou els protagonistes són conscients de la separació dels dos universos, en 
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ambdós casos l'amor només és concebut des d'un imaginari que emana de la poesia. Els 

protagonistes volen sentir la idea del text en ells, traslladant-la al seu cos per fer-ne d'aquest  

objecte d'abraçada. La paraula ocuparia així el fora de camp, el darrere de l'horitzó (de la 

imatge). El silenci de Delphine abans que el raig entri al camp és per donar pas a la veu del 

poeta; les veus de Pierrot i Marianne surten del silenci, citant Rimbaud. O, dit d'una altra 

manera, els crèdits que tanquen Le rayon vert s'imposen a la vista de l'espectador perquè la 

imatge queda limitada al quadre i és només així que la paraula pot sortir; per la seva banda, 

la trajectòria de Pierrot, poeta de la revolta, al llarg del film, ha simbolitzat la impossibilitat 

de traslladar el  seu text a la imatge, i  per això mor en la imatge quedant viva la seva 

paraula.  Perquè  sobre  la  paraula  hi  ha  una  idea  d'infinit  que  la  imatge,  per  la  seva 

naturalesa, no pot tenir. Si tal com hem vist  “l'horitzó del text és la imatge, amb la qual 

s'obre un poder indefinit d'imaginar davant del qual el text no és més que una impotència, 

una transcripció”, “l'horitzó de la imatge és el text, amb el qual s'obre un poder indefinit 

d'imaginar davant del qual la imatge no és més que una tanca, un contorn tancat”.26 Ja que 

la imatge necessita de la paraula, car la imatge no imagina, roman tancada en el quadre i li 

és un impossible representar l'amor en ser concebut des del cicle fantasmàtic, és resultat 

d'una construcció de diferents capes d'imatges creades per la paraula. I en l'interval format 

per ambdós horitzons Jean-Luc Nancy hi ubica l'Oscil·lant (Oscillant):

Diminutiu del llatí  os, que significa la boca i, per metonímia, el rostre. […] L'Oscil·lant es balanceja 

entre la boca i el rostre, entre la paraula i la visió, entre emissió de sentit i recepció de forma. Però el 

que  sembla  anar  cap  a  un  reencontre  no  hi  va  del  tot:  al  contrari,  la  boca  i  la  vista  es  giren 

paral·lelament cap al davant, cap al més enllà, cap auna perpetuació infinita de la seva doble postura 

incomunicable. Entre boca i ull, tot el rostre oscil·la.27

Imatge i paraula, ull i boca, es veuen lligades a un reenviament entre la presència d'una 

forma  i  la  presència  d'un  sentit  en  trobar-se  cadascuna  absent  de  l'altra  part.  Ambdós 

horitzons es precipiten cap a la presència de l'altre, amb convicció, tancant els ulls, per 

trobar la forma, o obrint-los al màxim, amb inquietud i malenconia, per trobar el sentit. 

L'Oscil·lant és la intersecció dels dos horitzons, ocupa l'interval on s'hi troba l'absent que 

arriba de les dues bandes, l'espai on es forma l'oscil·lació de sístole i diàstole, on hi ha 

segons Nancy l'esquerda, la ranura (fente) per on imatge i text es miren. 

El cinema, en tant que posseeix imatge i paraula, és l'espai propi del joc de miralls 

de l'amor; només la seva dialèctica pot fer transitar el fantasma, fent oscil·lar la seva imatge  

–la matèria, el cos– i la paraula –la idea, l'ànima–, per fer que l’objecte absent sigui revelat. 

26 NANCY, J-L. Au fond des images. Paris: Galilée, 2003. Cit. p. 131.
27  Ibídem. p. 137.
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L'Oscil·lant fa que a l'horitzó de Pierrot le fou es facin visibles per l'espectador els cossos 

de Pierrot i Marianne quan el que hi ha és la seva veu; però hem seguit els cossos a través 

del tot del film convivint aquests amb la seva veu, també en off, i ara som incapaços de dir 

que les veus no tenen cos. En l'horitzó de Le rayon vert l'Oscil·lant fa que aparegui l'ànima 

de Delphine quan el que hi ha és només un canvi de color en la imatge, però Delphine ha 

insistit en una ascensió, penetrant al bosc, pujant a la muntanya i aixecant la mirada al cel i 

la paraula de Verne, inscrita en el silenci de la contemplació, també ens l'hem cregut.

L'interès per l'estudi següent naix de la hipòtesi que, d'una banda, des dels inicis de 

la Nouvelle Vague, hi ha un cert cinema d'autor francès les línies discursives del qual es 

veuen mogudes pel mateix esforç de representar l'amor; per extensió, i probablement fruit 

de la tradició medieval a la qual s'ha fet referència, l'amor ha esdevingut intrínsec al mateix 

cinema nacional,  apareix com una font d'inspiració inesgotable i  es presenta ensems en 

constant  reformulació  que  fa  que  cada proposta  hagi  de  ser  abordada  des  de fórmules 

dispars i originals. Seguit així el procés fantasmàtic de la tradició medieval, i concretament 

des del misteri de la visibilitat que s'exposa al Roman de la Rose obrirem el discurs des de 

la mirada d'Henriette (Sylvia Bataille) a Une partie de campagne (1936); des de l'herència 

de Jean Renoir es desplegaran dues línies des de François Truffaut i Éric Rohmer amb un 

mateix interès de l'aproximació a la imatge evanescent que exposava Renoir,  línies que 

obrirem per posar en relació el  cos i l'objecte de desig com un exercici  de cerca de la 

naturalesa de l'objecte. Prenent d'altra banda l'herència d'André Bazin i en concret el diàleg 

entre el realisme i el relat de ficció i a la noció de flux i reflux entre ambdós, s'obren les 

dues formes a través de les quals el discurs amorós pren posició en el camp i el fora de 

camp. Entre els dos espais, l'Oscil·lant apareix com l'eina metodològica que apuntarà com 

en  cada  cas  transiten  la  imatge  i  la  paraula  que  formen  el  discurs  amorós;  eina 

metodològica l'origen de la qual remet a les lleis de la psicofísica. Branca de la psicologia, 

proposada per Weber i elaborada per Fechner al segle XIX, la psicofísica es proposava 

“trobar  la  relació  entre  les  característiques  físiques  de  l'estímul  i  les  característiques 

psicològiques,  o la  forma com percebem l'estímul”.28 Extrapolant  aquesta  idea sobre la 

relació entre l'estímul  físic  i  la  percepció visual  en la  imatge i  seguint  les línies de la 

psicofísica aplicada al cos i a l'estètica de Jean-Luc Nancy heretades de Maurice Merleau-

Ponty, ens qüestionem aquí quines són les forces que es generen entre la visibilitat dels 

estímuls rebuts per l'ull –els propis de la imatge visible– i la percepció d'estímuls aliens al 

visible –vinguts de la paraula o d'una imatge construïda des de la paraula que, seguint la 

terminologia  de  Giorgio  Agamben  anomenarem  ymage–  per  conèixer  la  naturalesa  de 

28 MANNING, Sidney A.; ROSENSTOCK, Edward H.  Elaboración de escalas de actitudes y psicofísica  
clásica. Mèxic: Trillas, 1971. p. 19.
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l'Oscil·lant en cada cas. Aquest actuaria, segons les lleis de la psicofísica, com l'eina de 

l'escalament, valor d'un vector que ha de revelar un continu latent que no es pot observar 

directament  i  que  aquí  trobarem  en  la  disposició  de  l'objecte  sobre  la  consciència 

imaginant. Prenent el cos de l'autor com el cos sotmès a aquesta cerca abordem una primera 

part  on  l'autor  s'identifica  amb  el  personatge  per  seguir  la  cerca  de  l'objecte  des  del 

moviment en el qual la imatge i la paraula emergeixen com el valor pulsional del desig cap 

a l'objecte que portava al poeta cap al turment deliciós. El moviment es remunta a Antoine 

Doinel  (Jean-Pierre  Léaud)  amb  qui  Truffaut  possibilitaria  l'amor  al  fora  de  camp, 

moviment que precedeix al de Jean Eustache a través del mateix actor; Léos Carax seguint 

el  moviment  d'Alex (Denis Lavant)  i  Arnaud Desplechin a  través de Mathieu Amalric, 

seqüencialitat de discursos a la qual no escapa l'al·lusió al referent, a la reformulació i, per 

tant,  a prendre'n un punt de vista historicista. L'última part  farà referència al  material  i 

l'experiència fílmica com l'espai on pren fisicitat la relació del cineasta i l'objecte, espai on 

s'inscriuen els dos cossos que seguirem en la presència de Nico i el seu retorn a l'obra de 

Philippe Garrel, els primers passos i consolidació de l'obra de Jean-Luc Godard amb Anna 

Karina, i per cloure, les últimes obres d'Agnès Varda en el record de Jacques Demy. Les 

línies que s'estenen en cadascun dels discursos han d'ajudar-nos a veure com l'oscil·lació 

entre la imatge i la paraula sotmesa a la cerca de l'objecte i a la cerca de la seva revelació –

entre un vector centrípet i un vector centrífug– participen del reenviament que permeti fer 

emergir la imatge i la paraula en arribar al fons de l'altre. D'altra banda, a nivell autoral, 

veure com en cada cas la imatge i la paraula, i segons l'espai on pren posició l'Oscil·lant, 

condicionen la representació de l'amor per reformular-lo i com, a la vegada, les mateixes 

línies que mouen la cerca de l'objecte d'amor condicionen el mateix discurs autoral. Per 

cloure, la trajectòria entre els discursos de cada autor haurà de servir per crear, seguint les 

idees del materialisme dialèctic apuntades per Walter Benjamin, una relació constel·lar a 

través de la qual entrin en contacte les relacions tensionals que participen d'una mateixa 

cerca.

18



PRIMERA PART

L'exercici òptic i el tangible

Cap a una Imatge-Paraula

19



1. El (res)sentir de l'ull d'Henriette a Partie de campagne

Cos i ànima, res extensa, res cogitans. L'amor participa d'ambdues res i cal concebre'l en la 

seva unió, en el que Descartes anomenava la unió substancial, la que no definia com una 

tercera res sinó que veia com el seu tot en forma de conjunt, o més precisament com les 

parts d'un conjunt cadascuna de les quals és independent i  dependent  alhora de l'altra. 

Spinoza recordarà la idea de l'existència d'una sola substància: “no pot donar-se a l'ànima 

una idea que exclogui l'existència del nostre cos” i “si alguna cosa augmenta o disminueix, 

secunda o redueix la potència d'obrar del nostre cos, la idea d'aquesta cosa augmenta o 

disminueix, secunda o redueix la potència de la nostra ànima”.29 

Les apreciacions d'Aristòtil a De anima ja apuntaven cap a una permeabilitat entre 

les dues parts. Els anteriors a ell –Heràclit, Demòcrit, Anaxàgores o Diògenes– se servien 

del símbol de l'aigua, l'aire, el foc, la sang o l'àtom... per definir el moviment etern de la 

naturalesa de l'ànima. El moviment d'aquests elements conservava la força de la resta de 

cossos divins –la lluna, el sol, els astres o el cel– que trobàvem representats en l'horitzó 

però esdevenien més propers a l'home tot i mantenir alhora un allunyament per la seva 

condició etèria i immaterial. Aristòtil refutava els estudis precedents per haver concedit al 

cos un valor passiu respecte l'ànima, motor únic de l'ésser animat,  així com pel fet de 

considerar l'ànima un nombre que es mou a si mateix o una harmonia única; caldria partir 

d'una unió recíproca, car, en paraules d'Aristòtil “l'ànima és l'acabament o la perfecció d'un 

cos”, però “no existeix sense cos”30 o, en altres paraules, l'ànima integra, traça, perllonga o 

resumeix  les facultats  de l'ésser  –imaginació,  intel·ligència,  locomoció– però és  forma 

atrapada a la matèria. 

Aristòtil ja apuntava cap a una unió substancial entre el sentit i l'objecte sensible, 

volent  el  primer  fer-se  semblant  al  segon.  Troba  en  la  imatge  la  formalització  de  la 

sensibilitat, però és en l'ull, en el seu interior, des d'on es desprèn l'afecció resultant de la 

unió del cos amb el defora. L'ull és, així, no només el sentit de captació del seu exterior, 

sinó espai  constructor de la  unió.  I  Aristòtil  no escapa de la  simbologia  precedent per 

abordar  el  seu  esquema:  l'ull  posseeix  la  naturalesa  aquosa  amb  la  qual  hauria  estat 

concebuda l'ànima.  Com una pedra que cau a  l'aigua, la  imatge exterior  cau sobre les 

aigües que formen l'ull com ho fa la fletxa que Amor tirava al protagonista del Roman de 

la Rose. Ens trobem en el primer impacte, la refracció de la primera onada, el moment de 

la sensació primera.

L'obra mestra inacabada de Jean Renoir, Partie de campagne (1936), transportava a 

29 SPINOZA. Ética. Obras completas. V. 3. Buenos Aires: Acervo Cultural, 1977. p. 120.
30 ARISTÓTLES. De ánima. Buenos Aires: Losada, 2004. p. 67, 75.
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la  pantalla  els  llenços  del  seu  pare  –com  Le bal  du  moulin  de  la  galette  (1876),  La 

balançoire (1876) o Chemin montant dans les hautes herbes (1875)–. El film mostra sens 

dubte una minuciosa exigència ètica sobre l'estètica dels principis impressionistes, acte de 

fidelitat  en  la  representació  que  esdevindria  clau  pels  futurs  cineastes  de  la  Nouvelle 

Vague. Tot i servir-se d'una paleta sense color, la puresa exaltant del paisatge, l'atmosfera 

d'un treball  basat en la llum i  les aigües31 la fusió entre l'objecte  i l'entorn evocat a la 

seqüència  del  gronxador,  revelen  aquest  esforç,  però  és  el  moment  en  què  Renoir 

s'aproxima al rostre dels amants per mostrar el petó on l'obra arriba a la precisió de la 

mirada instantània en la qual es basava el moviment pictòric, moment que no casualment 

André Bazin definiria aquest com “un dels moments més atroços i bells de la història del 

cinema universal”,32 seqüència d'un èxtasi que “no és només un sentiment del subjecte (del 

personatge) sinó més aviat una commoció (una sacsejada) del món en ressonància amb el 

subjecte extàtic”,33 afegiria Comolli.

És en aquesta seqüència que Renoir obre les portes a la reflexió al voltant d'un ull 

que veu el desig per primer cop. En ella hi ha Henriette (Sylvia Bataille), que s'abandona 

als braços d'Henri.  El seu ull  haurà rebut un primer impacte, el de l'afecció necessària 

perquè el cos entri en contacte amb el defora i n'esdevingui sensible. Però no és des d'un 

subjectiu d'Henriette que l'espectador detecta aquesta afecció. La càmera, acompanyada 

d'un  canvi  de  registre  musical,  s'aproxima  al  rostre  per  mostrar  un  primer  pla.  Gilles 

Deleuze prenia el terme mateix d'Aristòtil per referir-se a la naturalesa d'aquesta imatge, 

imatge-afecció, en la qual residia, a grans trets, una convivència de solidesa i evanescència.  

La  imatge-afecció deleuziana  eleva  l'objecte  a  l'estat  d'Entitat  i  es  constitueix  com  a 

Potència  pura;  però  alhora,  és  imatge  que  s'arranca  del  seu  conjunt,  posseeix  una 

coordenada  espai-temps  pròpia  i,  quant  al  rostre,  la  Potència  emmudeix  els  trets 

pertanyents a l'individu.34 Aquí, la imatge és construïda també en el seu dualisme i  les 

llums, junt amb la insolidesa de l'aproximació del pla en relació a la resta del film, tampoc 

no  escapen  d'aquesta  naturalesa  ambivalent.  L'esfera  de  l'ull  posseeix  una  capa  opaca 

(l'escleròtica)  i  una  altra  transparent,  la  còrnia,  on  convergeixen  la  majoria  dels  raigs 

lluminosos.  En aquesta  segona capa,  i  en  contraposició  a  l'impacte,  sòlid  i  precís,  un 

31 El cinema del realisme francès presentava un gust per la liquiditat que no deixa de ser rellevant en aquest 
estudi;  Gilles  Deleuze  citava  Marcel  Carné,  Jean  Renoir,  René  Clair  i  Jean  Vigo  entre  altres,  que 
compartien un interès per aquest fenomen, tant per la seva exigència abstracta com per una exigència de 
documental social o dramàtica.

32 BAZIN, A. Jean Renoir. Períodos filmes y documentos. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999. p. 56. 
33 COMOLLI, J-L. “Éxtasis, salida de escena. A propósito de Partie de campagne, de Jean Renoir”. A Ver y 

poder: La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental. Buenos Aires: Nueva Librería, 2007. 
p. 357.

34 DELEUZE, G. La imagen-movimiento. Barcelona: Paidós, 2004. p. 135-147.
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context  lluminós  duu  la  imatge  al  difús.35 La  llum,  com  l'afecció  rebuda  per  una 

aproximació, també ha virat respecte el pla anterior; ha augmentat i, des d'un punt de vista 

òptic, ens trobaríem davant d'una dilatació de la retina; aquesta s'hauria obert per deixar 

entrar  més llum, però és alhora menys nítida;  i  la càmera,  com l'ull  al  servei  del  flux 

lluminós,  fa  difusos  els  límits  del  contorn  del  quadre.36 Les  llums  participen  de  la 

naturalesa de la imatge-afecció: concedeixen a la imatge la viva expressió naixent del desig  

però porten també a l'evanescència en voler arribar  a una expressió màxima del  desig. 

Llegibles sobre la imatge, la mida, les llums o la música, configuren l'afecció del que sent 

Henriette i, en aquest sentit, la mirada de l'espectador es veu abocada a una mirada de 

l'experiència interior de la protagonista. És el que anomenarem la mirada del desig que vol 

fer diàfan el sensible –l'ànima, l'esperit– però si el sensible es fa visible és a través del cos 

d'Henriette, ja que no veiem res més. La imatge és portadora de substància i forma, d'un 

cos (extensió) i una ànima (emoció) i la càmera s'inscriu als rostres prenent la sensibilitat 

del moviment de l'ànima. La imatge integra, doncs, les dues res cartesianes. 

Definit l'objecte sensible, falta veure, però, la naturalesa de la mirada des del qual 

és observat. Schopenhauer feia al·lusió a aquesta unió per definir l'afecció del desig com 

“una pura quimera, quasi esvaïda, que flota davant els ulls i els fa obrar. Aquesta il·lusió no 

és més que l'instint”.37 Tal apreciació revela que allò captat del defora no pertany a l'espai 

de les llums, sinó a un moviment primitiu innat i Freud transportava la terminologia de 

l'oscil·lació  llumínica  a  les  aigües  definint  l'instint  com un “sentiment  sense  límits  ni 

barreres, oceànic” que, afegia: “trobem en la culminació de l'enamorament la qual amenaça 

esfumar el límit entre el jo i l'objecte”.38 Aristòtil ja havia manifestat l'apropiació de l'ull de 

les llums a les seves aigües; la naturalesa d'aquestes és, com la de les llums, flux oscil·lant, 

onada, i és alhora part orgànica de l'individu. Des de l'ull, la imatge del petó, la mirada del  

desig, es  manifesta,  doncs,  en  dues  direccions:  una  pròpia  de  la  visió,  de  les  llums 

necessàries perquè el desig esdevingui cosa visible i sobre les quals l'ull es dirigeix com 

vector  centrífug,  i,  en  segon  lloc,  l'impacte  de  la  captació  del  sentit,  vector  de  força 

centrípeta que prové de les llums i que esdevé transformació química (aquosa) en el sentit, 

a la vista. Aquesta mirada aliena a Henriette, mirada que l'observa, és ensems mirada d'ella 

35 Junt amb el treball de l'actor és coneguda la preocupació de Renoir per la tècnica de la llum; el 1928 
esdevenia un any de progrés tècnic que Renoir aprofitaria per crear la il·lusió fantàstica de  La petite  
marchande d'allumettes;  es  tractava  de  l'emulsió  pancromàtica  a  través  de  làmpades  de  filament  en 
substitució dels arcs voltaics que emprarien també el mateix any C.T. Dreyer a  La passion de Jeanne 
d'Arc  i W.S.  Van Dyke a  White shadows in  the  South Seas  (Veure  GUBERN, R.  Historia del  cine.  
Barcelona: Lumen, 2006. p. 170).

36 AUMONT, J. La imagen. Barcelona: Paidós, 1992. p. 20, 28.
37 SCHOPENHAUER. Metafísica del amor. Metafísica de la muerte. Madrid: Obelisco, 2002. p. 25.
38 Freud es referia així a la percepció sobre la pèrdua del jo, un furor que va del cos a l'ànima responent a la 

naturalesa instintiva de l'ésser. FREUD, S. El malestar en la cultura. p. 8, 11.  
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mateixa, un ull intern que mira la seva ànima. Servint-nos de la terminologia de Jean Mitry,  

la imatge estaria a cavall entre la imatge descriptiva i la imatge semisubjectiva, ja que, com 

a posició objectiva,  el  punt  de vista  de la  càmera és favorable  a l'expressió de l'acció 

esmentada, però essent ull que mira el moviment de l'ànima la càmera no es confon amb el 

personatge però tampoc no es troba allunyada d'aquest sinó que es troba amb ell.39

Situem-nos ara sobre la mirada de la mateixa Henriette en el moment que segueix el 

petó. La protagonista tomba el cap i mira a càmera, obre els ulls i deixa caure una llàgrima. 

Una primera lectura ens duu a considerar el gest de l'obertura dels ulls com l'interval entre 

el sensible i l'intel·ligible, essent la mirada a càmera una mirada a la consciència, la moral 

que jutja els actes de la noia en el que ha estat la pèrdua de la virginitat.  Però els ulls 

d'Henriette no mostren el terrible, tampoc el gaudi, sinó que ensenyen la mateixa llàgrima 

primera,  passiva,  hesitant,  que la protagonista  havia deixat caure ja en entrar al  bosc i 

contemplar un rossinyol entre les branques d'un arbre. La llàgrima no és pronunciament 

d'un canvi, sinó extensió del moviment d'Henriette en el desig. Portadora de moviment i 

substància, és conductora del mateix sensible i expressa, per contacte amb el sentit –i per 

analogia, amb la seva naturalesa humida–, la percepció del mateix sentit, prolongació de 

l'onada del  sentiment oceànic  resultant de l'afecció. En termes aristotèlics, la llàgrima és 

l'expressió que faria que el sentit fos en ell mateix, en entelèquia, potència en acte, facultat 

que Aristòtil situava al límit de la sensibilitat i a la qual donava el nom de  sentit comú. 

Avicena  (segle  XIII),  seguidor  de  les  idees  d'Aristòtil  en  el  pensament  medieval, 

considerava aquesta facultat, que també anomenava  fantasia, la primera virtut del sentit 

intern de l'home: “una força ordenada a la primera cavitat del cervell que rep per si mateixa  

les formes que s'imprimeixen als sentits”.40 A diferència d'aquest, Aristòtil no situava el 

sentit comú al cervell sinó que el considerava un judici primari de l'objecte sensible exercit 

en el mateix sentit. La seva observació no s'allunyava del mecanisme òptic si entenem que 

el sentit comú correspon al després de l’absorció dels raigs lluminosos per l'ull, a la imatge 

retiniana que és encara de naturalesa òptica, abans de passar a les fibres del nervi òptic. I 

projectada al fons de l'ull, la imatge retiniana no pot ser vista per l'ésser humà. La llàgrima 

no seria així més que el pronunciament extern de la imatge retiniana, la del moment del 

petó, l'expressió de la mirada del desig, invisible. 

Si hi ha un canvi als ulls d'Henriette aquest no ve de la llàgrima sinó que cal veure'l 

en el  gest de l'obertura dels mateixos ulls.  Recuperem la  mirada del desig.  En aquesta 

Henriette roman amb els ulls closos i per tant és obvi que no poden remetre's al visible del 

defora. Henriette participa del desig, sent, però no ho fa partint d'allò que veu. El visible, 

39 MITRY, J. Estética y psicología del cine. v. 2: Las formas. Madrid: Siglo XXI, 1989. p 88-89.
40 Extret de: AGAMBEN, G. Estancias. p. 141.
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per Henriette, es refereix a l'ordre de la paraula des d'on havia manifestat la sensació a la 

seva mare:

Henriette: Mare, quan eres jove... Bé, quan tenies la meva edat... Venies al camp sovint?

Madame Dufour: Sovint no. Com tu.

Henriette: I et senties estranya, com jo avui?

Madame Dufour: Estranya?

Henriette:  Sí.  Senties  una  espècie  de  tendresa  per  tot?  Per  l'herba,  per  l'aigua,  pels 

arbres... Una espècie de desig vague... Naix aquí i puja. Quasi em vénen ganes de plorar. 

Digue'm, mare, senties això quan eres jove?

És evident que hi ha un desig de veure de la protagonista al llarg de tot el film. Des d'un 

gronxador, sobre l'herba, entre les fulles dels arbres o al llac, sobre una barca. I les paraules 

no expressen menys. Aquestes es remetien al visible. Però en el moment en què arriba a 

experimentar el desig, decideix tancar els ulls. Així, sense imatge al seu davant, Henriette 

es lliura al que sent sense que hi hagi soroll en la sensació. Però a què es lliura tancant els 

ulls  si  el  que  sent,  tal  com diuen  les  seves  paraules,  prové  de  l'entorn  visible?  A la 

recuperació d'una sensació –o d'un principi de sensació– ja sentida per les forces d'aquest 

entorn, estrany, propi i aliè que descriu. Spinoza es referia a aquest fet quan considerava 

que “la força i el creixement de qualsevol passió, i la seva perseverança en existir, no es 

defineixen per la potència amb què preservem en l'existència, sinó per la potència de la 

causa exterior comparada amb la nostra”41 i les primeres obres de Renoir ja feien ressò de 

la potència del defora –recordem per exemple l'acceptació del destí inevitable de la mort de 

Catherine Hessling sotmesa al moviment del tren a Une vie sans joie (1924) o el control de 

la  mateixa  sota  els  poders  solars  a  La  fille  de  l'eau (1925) o  La  petite  marchande 

d'allumettes–. Henriette recorre a la  imaginació –Avicena la defineix com la virtut que 

“manté el que el sentit  comú rep dels sentits i es queda en ella fins i tot després de la 

supressió dels objectes sensibles”42– per retornar a la sensació rebuda pel sentit comú en 

aquest entorn. Si Henriette deixés els ulls oberts veuria un cos, substància, extensió; aquest 

és forma expressiva però no és la forma –ànima, emoció– mateixa. I el tancament dels ulls 

correspon  a  la  seva  màxima  obertura  entenent  l'obertura  com  la  correspondència  de 

l'aproximació a la  imatge. Però què veu Henriette quan obre els ulls  i  mira a càmera? 

Podria topar-se amb la mirada que l'espectador ve de contemplar; si fos així es veuria ella 

mateixa en l'abans, topant-se amb la mirada al desig sense, tal com s'ha apuntat, mostrar un 

judici als seus actes. Però podria ser també mirada a allò que els seus ulls no veien, o veien 

41 SPINOZA. Ética. Obras completas. V. 3. Buenos Aires: Acervo Cultural, 1977. p. 187.
42 Extret de: AGAMBEN, G. Estancias. p. 141.
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imaginant,  ja  que  la  mirada  d'Henriette  prové  d'una  contemplació  en  la  foscor  i,  en 

l'obertura a la llum, el seu ull roman forçosament uns instants en una persistència retiniana, 

que prolonga l'estímul que venia contemplant.

Sigui com sigui, la sensació pròpia de l'impuls de l'afecció davant l'objecte sensible 

no precedeix la imaginació sinó que requereix d'ella  –la imaginació busca al defora una 

correspondència de la forma imaginada, i  necessita  a la vegada de la sensació,  la seva 

resposta i matèria– i cal llegir les imatges, el muntatge entre elles, com un muntatge en 

vertical; Aristòtil no podia ser més clar quan apuntava “si l’ésser humà no sentís no podria 

absolutament  saber res ni  comprendre res i  quan contempla  alguna cosa és precís  que 

contempli alguna imatge43 perquè les imatges són espècies de sensacions, però sensacions 

sense matèria”.44

No hi ha facultat que exclogui l'altra i per això cal concebre ambdues substàncies 

en  la  seva unió.  “Henriette  sent  perquè  (res)sent”,  diria  Jean-Luc Nancy,  en  traçar  un 

desviament  d'una  res cap  a  l'altra.  El  sentir  –propi  de  la  sensació,  verb del  substantiu 

sensibilitat– només és possible en aquest desviament, en la mesura en què res extensa i res  

cogitans es troben, essent l'altre el seu lloc d'exercici, però havent de tornar a si mateixa. 

Tal  desviament  explica  les  contradiccions  que  presenta  la  imatge  –propera  i  llunyana, 

precisa  i  difusa,  pròpia  i  aliena,  diàfana  i  invisible,  instantània  i  atemporal45–  on  els 

contraris  es  toquen  –el  tocar,  per  Descartes,  toca  sempre  l'impenetrable–,  esdevenen 

susceptibles i la unió es fa en l'ordre d'aquest moviment.46 I la llàgrima, flux de corrent, 

petita onada del sentiment oceànic,  sensació del sentit comú, és també la mediació del 

moviment entre cada contrari, ja que requereix d'un parpelleig i, per tant, de passar del no-

visible al visible, és l'Oscil·lant mateix, el “gronxador” d'Henriette entre el cos i l'ànima, la 

sensació i la imaginació, la imatge i la paraula.

43 En aquest estudi entenem imatge com la realitat en ser l'objecte de representació de la realitat del cinema. 
Per imatge Aristòtil es refereix a l'objecte d'imaginació.

44  ARISTÓTELES. Acerca del alma. p. 205.
45 La forma amb què Renoir integra els elements duals al moment de la boscana remet a les paraules de 

Bazin apuntades al principi on afegia, més endavant, “l'amor sorgeix com un crit; el somriure no s'ha 
borrat encara dels nostres llavis quan les llàgrimes estan ja als nostres ulls”, referint-se a la immediatesa 
del canvi de to de la resistència de la jove al petó, a la seva entrega i el desconcert de la mirada última. 
(BAZIN, A. Jean Renoir... p. 76). / Quant a l'atemporalitat, a més de ser inherent a la imatge-afecció en 
trobar-se  arrancada  del  conjunt,  aquesta  s'accentua  més  en  el  retorn  a  la  separació  dels  cossos  per 
encadenat; un salt de  raccord s'imposa també de forma anormal a la resta del film, muntat en tall; la 
lògica del muntatge d'aquest moment posa de manifest que,  junt amb la precisió, la  instantaneïtat de 
l'aproximació, hi ha també una evanescència i una permanència quant al flux de l'encadenat. 

46 NANCY, J-L. 58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma. Buenos Aires: La Cebra, 2007. p. 9; 44-45.
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2. L'exercici de l'ull sobre el cos a 'La Sirène du Mississipi' i 'Le genou de Claire'

2.1. Aproximació a l'equació Imatge-Paraula

Renoir,  cineasta de defensa en els textos al voltant d'una política d'autor, passaria a ser 

considerat un dels grans mestres dels futurs cineastes francesos. I la filiació de François 

Truffaut amb ell no deixa de ser memorable. Aquest, autor d'un dels textos més punyents 

de la història de la crítica, “Un certaine tendence du cinéma français”,47 compartiria de 

Renoir una exploració transgenèrica, sense deixar de mostrar un estil, una confluència del 

realisme i la fantasia, i una forma de treballar sobre els rodatges similar –amb prudència, 

sabent d'avançat allò que vol dir, però deixant provar als col·laboradors i improvisar als 

actors–, en el refús d'acrobàcies, virtuosismes i en prendre la simplicitat com a premissa 

principal en les resolucions dramàtiques.48 Però a més de fer atenció als mecanismes del 

cinema tampoc  no  passava  per  alt  la  dialèctica  sobre  l'exploració  del  desig  des  de  la 

sensació i la imaginació. El dibuix de dona de Truffaut naix de la seva admiració en la 

pantalla mateixa,  inquietud que ja posava de manifest la impaciència i  voyeurisme dels 

infants  de  Les mistons  (1957),  volent  intervenir  en l'objecte  contemplat  que  encarnava 

Bernadette,  mirada  que  arriba  fins  al  seu  últim  film,  Vivement  dimanche!  (1983),  en 

l'habitació fosca des d'on Julien (Jean-Louis Trintignant) mirava el caminar de les noies 

que passaven pel carrer. L'exploració de Truffaut sobre els arquetips femenins abarca un 

ampli ventall de personalitats diferents; cada dona, pel seu rostre,  sensibilitat,  actitud o 

espontaneïtat,  estava  feta  per  un  rol  diferent.  Jeanne  Moreau,  hieràtica,  imprevisible, 

portadora  de  vida  i  mort;  Françoise  Dorléac,  prematura,  espontània  i  críptica;  Fanny 

Ardant, impulsiva i absent.49 La mirada de Truffaut, a través de l'heroi s'aboca a aquestes 

per mostrar la sensació provocada per la dona, des del seu cos, sense poder escapar de la 

imaginació.  La  sèrie  que  integra  el  personatge  literari  d'Antoine  Doinel  (Jean-Pierre 

Léaud),  fa  evident  aquest  procés,  mostrant  en  dialèctica  la  no-correspondència  entre 

l'experiència  quotidiana i  la construcció mental.  L'atracció del  protagonista prové de la 

nuca de les germanes de  Les deux anglaises et le continent (1971) –primer fixant-se en 

una, després en l'altra– o, com en el cas de Julien a Vivement dimanche!, Pierre Lachenay 

47 A “Une certaine tendence du cinéma français” (Cahiers du cinéma, nº 31. Gener 1954) Truffaut atacava el 
cinéma de qualité dels últims temps, d’aire aburgesat, enquistat a l’adaptació cinematogràfica d’obres 
literàries sempre dels mateixos guionistes, amb reiteració de temes. L’article reivindicava un cinema que 
cregués en les emocions i la quotidianitat.

48 Sobre aquest fet últim, a tall d'exemple, Truffaut pensava en Renoir quan a Les 400 coups (1959) havia de 
trobar una solució a una situació que podia semblar irreal –quan Antoine Doinel menteix al mestre dient-li  
que la seva mare s'havia mort– “em vaig enrecordar de Renoir i la Bête humaine on Jean Gabin després 
d'haver matat Simone Simon, retornava l'endemà al matí i deia a Carette, amb enorme simplicitat, era la 
simplicitat que feia passar-ho tot a aquest moment, “I bé, mira, no la veuré més, l'he matat”.

49 Sobre la dona i Truffaut veure DALMAIS, H. François Truffaut. Paris: Rivages, 1987. p. 76-82.
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(Jean Dessailly) a La peau douce (1964) o Bertrand (Charles Denner) a L'homme qui amait  

les femmes  (1977), sense deixar de mirar les cames, el fetitxe de les sabates de taló o el 

caminar. Però davant el que podria semblar la mirada d'un pervertit, la sensació roman en 

l'eclipsi de la paraula. La majoria dels herois de Truffaut, com ell mateix, són homes de 

lletres. L'obsessió de Bertrand per veure les cames de la dona n'és un exemple; “les cames 

de les dones són compassos que punxen el globus terrestre en la seva totalitat donant-li el 

sentit del seu equilibri i harmonia”, li deia a Geneviève (Brigitte Fossey), l'editora del seu 

llibre que ell havia titulat a la manera d’un trobador medieval, Le cavaleur; la neurosi del 

protagonista era pura poesia verbal, objecte  rectangular de 320 pàgines que integren la 

multitud de dones d'entre les quals Bertrand perseguia una felicitat impossible. “Per què li 

cal  buscar entre  tanta gent el  que la nostra educació ha pretès trobar en una sola?”, la 

pregunta que es feia Geneviève remet a les últimes paraules de Jules et Jim (1962), quan 

Jim (Henri Serre) retreia a Catherine (Jeanne Moreau): “Has volgut inventar l'amor. Has 

volgut adaptar-me a tu i volent aportar la felicitat, només he creat angoixa”. La multitud o 

el triangle fan palesa la impossibilitat del protagonista de trobar l'amor en un sol cos en 

concebre l'amor com una cerca constant de la sensació primera, quan la sensació es troba 

aferrada a una creació inexistent, pròpia de la pantalla, des d'on Truffaut va començar a 

estimar les primeres dones. 

La Sirène du Mississipi (1969) seria el primer film en què François Truffaut decidia 

concentrar-se en la intimitat d'una parella, “passant del  vostè  al  tu  amb retorns al  vostè, 

confidències, llargs silencis  i  el  que,  a través de proves i  de decepcions,  porta  els dos 

personatges a rendre's indispensable l'un de l'altre”.50 Però els fonaments que aguanten el 

que pretén ser una estructura humanista, estan amarats d'una màgia ja present al títol que, 

de retruc, fa girar l'amor al voltant de la idea d'un fantasma. Louis (Jean-Paul Belmondo) 

decideix casar-se amb Julie Roussel a qui no coneixia més que per una fotografia. Però al 

seu lloc una altra Julie, Marion (Catherine Deneuve) es presenta fent homenatge a Vertigo 

(1958) prenent les mateixes inicials que Hitchcock posava a Kim Novak, Junon/Madeleine.  

Les cartes que s'havien enviat amb la primera, doncs, no servirien de res; “pensava que 

havia  recorregut  part  del  camí però no ha  estat  així.  M'hauré de tornar a  acostumar  a 

vostè”, diu Louis. Però la nova Julie no tarda a substituir la imatge anterior, canvi que es 

dóna a través d'un nou retrat que el protagonista utilitza com la imatge de la seva fàbrica de 

tabac. Després de la desaparició de Marion, emportant-se la fortuna del seu marit, tot i 

disposar de la fotografia de la jove, no aconsegueixen trobar-la i és novament des d'una 

imatge, des de la pantalla del televisor, des d'on Louis la veu de bunny-girl. A l'habitació de 

50 Le cinéma selon François Truffaut. Textos reunits per Anne Gillain. Paris: Flammarion, 1988. p. 247. 
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l'hotel,  Julie resta davant del mirall,  un nou enquadrament i el rostre de Louis entra al 

quadre del mirall a través del qual es fa visible mentre Julie, mirant-lo des del reflex li diu: 

“Ets tu, Louis? M'has retrobat”. Marion torna a ser de Luis però quan finalment la té al seu 

davant, en un escenari de confessions davant del foc, les paraules de Louis manifesten un 

desig de tornar a Julie/Marion el seu estat d'imatge. 

Intentaré descriure't  com si  fossis  una fotografia o una pintura.  Silenci.  El  teu rostre  és  un 

paisatge. Hi ha dos ulls, dos llacs petits de color marró verd. El teu front és una plana. El teu 

nas...  petita muntanya. La teva boca, un volcà. Obre-la una mica, m'encanta veure les teves 

dents. No, no, no tant. Això, així. Saps què surt de la teva boca quan ets dolenta? Granotes. Sí, 

sí, granotes. I quan ets bona, collars de perles. Ara parlarem una mica del teu somriure. No, 

aquest no. aquest és el que fas als comerciants del carrer. No, dóna'm l'altre, el vertader. El de 

felicitat. Això. 

El diàleg pertany a l'única seqüència del film que no apareixia al guió original (“54. Villa 

Aix. Interior. Dia. Escena a definir posteriorment, en el transcurs de la qual Louis insisteix 

a Marion que no renunciï al seu projecte d'encarregar nous vestits”) el qual duia, al marge, 

una acotació lacònica: “Escena d'amor”.51 És sens dubte l'escena en què Truffaut arriba a 

traçar amb major nitidesa la intimitat  de la parella i la felicitat  de Louis davant el  seu 

objecte de desig, felicitat que ressona a l'espectador com el resultat de tot el procés que el 

protagonista ve perseguint a través de reflexos i imatges, per construir-ne una de nova. 

Louis trobarà la  sensació fent virar el seu rostre. Tots els elements d'aquest, del retrat de 

Marion, són enumerats i retroben l'analogia amb un paisatge. Louis no concep una unitat 

sintètica del cos de Julie, sinó que, a la manera de Nancy, concep indicis del cos, com 

l'única  forma d'arribar  a identificar-lo.  Cada  peça és  definida en la  seva precisió,  com 

marques, llunars –grans de bellesa  en francès–, cadascun dels quals és una forma, una 

ànima singular. El monòleg,  in crescendo, emfatitza cada porció, intensifica el valor del 

rostre en el seu conjunt. Truffaut, reticent al virtuosisme, deixa transitar la poesia des del 

pla-contrapla. Només hi ha la paraula i el rostre silenciós de Marion. Els mots es projecten, 

es lliguen, entren en dialèctica sobre la imatge i tracen una relació simbiòtca amb ella. “Els 

mots formen cossos amb la imatge”,52 apuntava Dalmais referint-se a aquesta escena. Des 

de la simbiosi, paraula i rostre evoquen els cossos del nou paisatge, però també des del dit 

de Louis, amb el qual toca el rostre i li concedeix la textura pròpia de cada tros evocat, 

convertint-lo en la imatge del rostre. El tocar sobre la matèria, el tangible del cos, actua 

com el mediador entre les dues esferes; o bé, el tocar, junt amb la paraula, permet que la 

51 LE BERRE, C. François Truffaut en acción. Madrid: Akal, 2005. p. 124.
52 DALMAIS, H. François Truffaut. Paris: Rivages, 1987. p.60.
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imatge inicial modul·li a la imatge que Louis veu a través d'ella. Truffaut traça, mitjançant 

un treball  pautat  i  fins a cert  punt pedagògic –metodologia inherent  al  seu cinema des 

deLes 400 coups, però també present a L'enfant sauvage o La chambre verte– una equació 

que podríem dibuixar així:

 

L'equació separa cada sentit per demostrar que, en adició, configuren la imatge(-paraula). 

El tacte no pertany més a l'ordre de la imatge que a la paraula; el que es fa visible als 

nostres ulls és que, actuant sobre la imatge,  delimita la construcció de l'espai de la nova 

imatge  i  acompanyant  la  paraula,  evoca  un  paisatge  precís;  però  el  Tocar fa  que  les 

constants inicials es creuin, que entrin en adició, i és així que  demana a la paraula que 

esdevingui imatge (cos) i a aquest, que esdevingui paraula (ànima). El tocar es col·loca en 

l'espai que ocupa l'Oscil·lant, l'espai que formen els parèntesis, el revers de cadascun dels 

quals és el lloc per on Imatge mira Paraula i viceversa. Ocupant aquest espai, Tocar esdevé 

el guió –el trait d'union– que enllaça ambdós horitzons. Amb tot, hem vist que per crear la 

unió substancial cartesiana aquest ha de ser moviment. Sobre ell, doncs, recau l'exigència 

d'esdevenir desviació que transporti Imatge a Paraula per ser Imatge-Paraula i que torni a 

la Imatge –i el mateix des de Paraula–. Aquí el dit és mediador de la imatge interior de 

l'ull,  impresa al  sentit  comú,  al  cos del defora;  o,  dit  d'una altra  manera,  el  que Louis 

dibuixa  al  rostre  de Marion  és  pulsió  que  obeeix a  una  imatge  retiniana.  I,  en  aquest 

moviment Marion passa de ser l'espai on s'impressiona la nova imatge evocada a l'espai del 

mateix ull,  el  lloc de les seves aigües representades també a través de la llar de foc –

recordem que  el  pensament  antic  se  servia  d'ambdós  elements  en  analogia  per  definir 

l'ànima, quant al seu moviment i a la seva condició immaterial–. Louis necessita fer del cos 

de Marion el seu ull, perquè només en ell hi ha l'única imatge que li importa, la que ha 

construït  ell  mateix a partir  de la forma visionària que ha retingut  de Marion; però ha 

requerit del cos per trobar el contacte amb la matèria, per (res)sentir i reforçar així la forma 

difusa que en guarden els seus ulls. 

Éric Rohmer probablement ha anat més enllà en l'exploració dialèctica d'aquesta 

mirada entre de l'interior i  el defora de la visió.  Michel  Serceau,  teòric que ha dedicat 

diversos estudis a la lectura fílmica de l'amor des de la mitologia, la literatura i les ciències 

humanes,  definia  Rohmer  com  un  “experimentador,  un  cineasta  de  recerca  més  que 

creador”.53 La filmografia palesa sens dubte la importància que el cineasta ha concedit a 

53 SERCEAU, Michel. Éric Rohmer. Les jeux de l'amour du hasard et du discours. Paris: Éditions du Cerf, 
2000. p. 13.

Imatge + (Tocar) + Paraula = Imatge-Paraula
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l'amor per sobre de la seva obra, exploració que ha abordat instal·lant en els personatges, 

en la seva veu, dialogada, en off  i en el seu moviment, les paradoxes de la cerca entre el 

veure, el dir i el sentir. Com Truffaut, estimava la mirada del cineasta de La règle du jeu 

–“Renoir  obliga  a  no  quedar-nos  amb la  primera  aparença,  [...]  mostra  la  crosta  més 

superficial i alhora els nostres lligams més profunds amb el terrestre. L'ànima no és negada 

però es refugia on pot”,54 apuntava–. Enlluernat per aquesta mirada, el repte del cineasta és 

anunciar la transparència no des d'allò que es mostra ni d'allò que es diu per separat, sinó 

des de l'opacitat de les capes que integren el seu discurs, fet al qual ja s'havien referit les 

primeres anàlisis de Ma nuit chez Maud (1969): “l'interès del film se situa justament en les 

articulacions entre els diversos discursos estesos més que en els mateixos discursos”55 o, en 

les declaracions del mateix autor, “el que es tracta és de saber el que dic; el discurs dels 

meus personatges no és forçament el del meu film”.56 Amb aquesta construcció Rohmer 

arribaria a allò que com a crític –aleshores encara sota la signatura de Maurice Scherer– 

havia defensat en dos dels seus més cèlebres articles, “Pour un cinéma parlant”57 i “Le 

cinéma, art de l'espace”.58 Però no ens avancem i reprenem primer com es qüestiona la 

confluència entre el visible i el tangible i s'integra aquesta en la sensació i la imaginació. El 

final  del  segon  dels  Contes  moraux, La  Carrière  de  Suzanne  (1963),  ja  mostrava  la 

voluntat del tocar des de l'ull. Bertrand, havent tornat amb Sophie, retroba Suzanne, la jove 

provocadora que havia conegut al cafè Le Luco de Saint Michel i amb qui havia refusat 

una possible aventura. En aquest encontre Suzanne apareix amb Frank, el jove amb qui es 

casarà. Bertrand veu en la seva actitud un acte de venjança i la mirada del narrador es 

revela molt propera i insòlita en no presentar-se una aproximació similar en tot el film. I al 

contraplà dels ulls, l'acció: Suzanne estirada, passiva, deixa que les mans de Frank l'omplin 

de  crema.  “La  mirada  de  Bertrand  és  la  fi  de  la  mirada,  l'extinció  del  sentit”;59 la 

constatació de Ramasse posa de manifest que la mirada que el narrador projecta sobre la 

noia no és de l'ordre del veure sinó del tocar, anhelant trobar-se al lloc de les mans de 

Frank. I qui ho arribarà a fer serà Jérôme (Jean-Claude Brialy) a Le genou de Claire. L'ull 

d'Henriette, de nou, apareix en la imatge del desig fetitxista de Jérôme, que parteix d'una 

54 ROHMER, É. “Élena et les hommes de Jean Renoir”. Cahiers du cinéma. Nº 64. Novembre 1956. Extret 
de: BAECQUE, A. Vive le cinéma français! Paris: Cahiers du cinéma, 2001. p. 38, 40.

55 BONITZER, Pascal; COMOLLI, Jean-Louis; NARBONI, Jean. “Nouvel entretien avec Éric Rohmer”. 
Cahiers du cinéma. nº 219. Avril, 1970. p. 47.

56 ROHMER, É. “Lettre à un critique à propos des “Contes moraux””. La nouvelle revue française. nº 219. 
Mars, 1971.

57 A Les Temps modernes.  Setembre, 1948. Recollit a: ROHMER, É.  El gusto por la belleza.  Barcelona: 
Paidós, 2000. p. 51-56. 

58 A La Revue du cinéma. Juny, 1948. Recollit a: ROHMER, É. El gusto por la belleza. Barcelona: Paidós, 
2000. p. 37-49. 

59 RAMASSE, F. Études cinématographiques. Éric Rohmer 1. Paris: Minard, 1985.p. 61. 
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impressió sobre la projecció de les llums60 des d'on el protagonista contempla el genoll de 

Claire  (Laurence  de  Monaghan)  per  primer  cop quan aquesta  la  recolza  a  l'escala  del 

cirerer. El seu desig és arribar a una possessió del genoll però, com li diu a Aurora, “una 

carícia ha de ser consentida”. El protagonista sap que només pot satisfer el seu desig si 

aquest no és interpretat com a tal per Claire; així, aprofita per explicar a la noia que ha vist 

Gilles,  el  seu xicot,  amb una altra noia,  perquè Claire arrenqui  el  plor i  Jérôme pugui 

aleshores reposar la mà sobre el genoll. El que Claire llegeix com un consol, per Jérôme és 

el  desig,  la  possessió  d'aquest  per  una  estona  que  s'estira  fins  que  la  pluja  –llàgrima 

externa– no acaba. La llàgrima és expressió de la sensació mateixa de la carícia al genoll i 

per  això  Jérôme  s'atura  quan  les  llàgrimes  són  seques,  quan  ha  deixat  de  ploure.  La 

dilatació temporal del moviment del gest fa que ens trobem davant de la seqüència més 

incòmoda de l'obra de Rohmer. L'espectador titlla d'immoral l'acte de Jérôme –el gest no 

escapa d'una lectura sexual61 i, per tant, d’engany a la promesa al matrimoni– però on és el 

judici de Jérôme? A diferència de la resta d’herois dels Contes moraux que es fan enrere 

abans, durant o just després de caure en la temptació, Jérôme no veu el seu acte amb mals 

ulls –o això demostra– havent arribat, a diferència dels altres, a la possessió de l'objecte de 

desig. O és qui menys hi arriba? És el genoll el que vol posseir de Claire? A la seqüència 

de la carpa, al gest de la mà de Jérôme l'acompanya una mirada que apareix en un sol 

contraplà i que mostra els ulls del protagonista que van de baix cap a dalt, buscant una 

concordança entre aquella articulació i el rostre. L'Oscil·lant apareix en aquesta cerca. El 

genoll seria mediació per arribar al rostre, seria la projecció romàntica d'un ideal, l'espai on 

Jérôme dibuixa aquell tipus femení que, tal com comentava a Laura (Béatrice Romand) en 

el diàleg que mantenia al voltant de Lucinde (la seva futura esposa), s'havia forjat de més 

jove i que afirmava haver abandonat –és probablement per això que creu tenir un dret 

sobre  Claire,  un  dret  que  tindria  a  veure  amb  la  recuperació  d'un  ideal  de  bellesa 

perduda?–. El primer cop que Jérôme veu Claire és en una fotografia; es troba baixant les 

escales de la casa d'Aurora, segurament ja ha vist el retrat sobre la prestatgeria però desvia 

la mirada cap als llibres del costat; inevitablement ha de passar pel seu davant; “És Claire”, 

diu Aurora;  “no s'assemblen”,  diu  Jérôme referint-se  a  Laura,  la  seva germanastra.  La 

narradora i nosaltres amb ella ens adonem que alguna cosa ha sentit Jérôme en veure el 

retrat. “Hi ha dos tipus de dones –apuntava Rohmer–, un pel veure i un altre pel tocar. 

60 No s'ha de passar per alt el vincle que uneix la textura llumionsa del film amb l'interès de Rohmer per 
copar l'estil  de Gauguin tant de puresa cromàtica com de paisatge sense perspectiva a la localitat  de 
Talloires. Mireu: ALMENDROS, N. Días de una cámara. p. 101-105.

61 Junt amb el  paral·lelisme entre  la  pluja  i  la  passió,  el  gest  de Jérôme,  que  roman en fora de camp, 
s'equipararia a una masturbació ja que, després dels primers plors de Claire, quan ja ningú parla, la mà és 
col·locada sobre el genoll i la noia sospira més i més fort. Des d'aquest punt de vista, l'acte de Jérôme 
correspon a un acte de violació.
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Malauradament, no tots els nostres sentits poden quedar satisfets”.62 Claire, a diferència de 

Laura, Aurora63 i Lucinde, no és per Jérôme ni un joc de seducció, ni l'amiga confessora, ni 

la dona del matrimoni, sinó que ocupa l'espai de la contemplació, de les llums del diàfan, 

les quals apareixen en primer lloc en l'objecte revelat en la fotografia i després al genoll 

exposat a la llum, per arribar a un rostre que, no casualment, es diu Claire (clara). 

Des d'aquest joc de miralls, l'existència de Claire, com la de Marion, és existència 

d'un procés fantasmàtic, imprès a l'interior dels ulls del protagonista –de fet, Claire és el 

personatge  que  Aurora  col·loca  més  tard  a  escena,  és  imatge  que  la  narradora  crea 

coneixent Jérôme–. L'Oscil·lant ocupa el mateix espai, però el moviment que s'hi genera, 

la direcció del trait d'union, es presenta aparentment diferent. En Truffaut sembla donar-se 

des  d'un  únic  moviment  rectilini:  Imatge  i  Paraula  es  dirigeixen  juntes  al  rostre  per 

esdevenir, en el mateix espai, Imatge-Paraula; el  Tocar de Jérôme, d'altra banda, traça un 

desviament en la mirada, una corba, de forma còncava, a la tangent mínima de la qual –a 

l'espai tangible del genoll– s'hi  ubica el  terreny propi de la  imaginació; en la carn que 

ocupa aquest espai, llis, és, com l'ull, perfecta circumferència absorbent de les llums, el 

segon rostre de Marion, Imatge-Paraula.  I Louis tampoc no escapa a la desviació quan 

tanca els ulls per guardar-hi la nova –i més antiga– imatge, ara reconstruïda en (tornar a) 

ser sentida –en la sensació– o, com s'ha dit, (res)sentida, per tornar a ser emportada a la res 

que ocupa l'extensió o emoció. 

2.2. Definició d'una consciència imaginant de la Imatge

L'exercici dels protagonistes mostra que l'ymage és cosa aprehesa que vol desaprehendre 

sense deixar tanmateix de copsar l'aprehensió de l'ymage, única i perfecta imatge de l'amor. 

El desviament necessari, allí on vol romandre el  Tocar, és l'espai on es configura tot el 

trànsit de la paradoxa de la imatge i la paraula. En la metafísica cartesiana, quan s'aborda la  

connexió entre el cos i l'ànima s'eliminen tots els fantasmes de seu trànsit; en Descartes 

desapareix l'enigma de la  visió,  la  tèrbola  naturalesa  portadora del  turment  deliciós  de 

l'amor, la cerca de la Imatge-Paraula, per reduir-se tot a al recorregut d'un circuit orgànic.64 

62 Paraules d’Éric Rohmer a “Éric Rohmer habla de  La rodilla de Clara”. A 6 Cuentos Morales de Éric  
Rohmer. Recull Filmoteca de Catalunya. p. 32.

63 Aurora és sens dubte la dona més tocada per Jérôme; entre ells, els seus cossos no és deslliguen si no és 
per lligar-se de forma diferent i és així perquè Aurora crea Jérôme. Ella l'embarca literalment a la seva 
ficció mentre caminen per un passeig d’arbres de la regió. Rohmer els segueix en travelling out  de que 
pren la simbologia de l’arrossegament de Jérôme cap a la ficció; el moviment de càmera es dóna mentre 
Aurora li explicar la història que té en ment i ell accepta entrar-hi en el moment en què pren el seu barret 
per compartir l'opinió de com ha de ser el final de la història; Rohmer traça així en aquesta relació la 
necessitat del narrador d'observar i deixar-se escoltar, des d'una acció construïda per ell i des de fora, 
deixant fluir aquesta i especulant en ella alhora.

64 Descartes definia la glàndula pineal com el punt d'unió on haurien arribat els esperits animals a través de 
la sang i on s'hauria produït un fenomen vibratori de l'ànima; els esperits haurien omplert els porus i 
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Sartre,  més  proper  a  la  retenció  aristotèlica  de  la  captació  en  el  sentit,  refutava  el 

psicologisme heretat de la metafísica cartesiana, així com la sola contemplació de la imatge  

en  la  permeabilitat  al  pensament  de  Taine  i  Hume,  que  definien  la  imatge  com  una 

percepció debilitada o per un valor de medium que naixia en el  daímon platònic, passant 

per  Kant  fins  a  Bergson,  aquest  últim,  tot  i  no tractar  la  imatge com la  duplicació de 

l'ombra perceptiva i concedir la càrrega de la imatge en el cos en tensió, no escaparia de 

l'afirmació  empirista  en  no  diferenciar  la  imatge  del  record.  Sartre,  allunyant  l'objecte 

sentit  i  imaginat del  moviment cerebral,  concedia a la imatge un estatus independent  i 

transcendent i la troballa de l'arrel de castanyer de Roquintin a La Nausée és exemple de 

transcendència de la imatge sobre el real,  on el protagonista definia l'objecte “com una 

forma buida (de matèria)”65 i una revelació de l'existència. Caldria veure la imatge66 des de 

la seva fenomenologia, com un contingut psíquic capaç de servir de suport al pensament 

però posseïdor també de les seves pròpies lleis; caldria considerar que “la imatge té una 

consciència  sui generis  que,  de cap manera,  no pot  formar part  d'una consciència més 

àmplia”.67

La imatge de Marion i Claire a l'interior de l'ull de Louis i Jérôme no és reflex d'un 

cos ni d'una  ymage,  sinó cosa existent per ella  mateixa. No és representació de res, és 

l'única matèria que ocupa l'espai propi de la imatge, una organització sintètica total que 

roman  en  l'espai  que  Sartre  anomenava  consciència  imaginant.  Sartre  definia  així  la 

formació de la imatge com a cosa existent: “l'esperit es desentén de la pura contemplació 

de la imatge com a imatge i en tant que es pensa sobre la imatge sense formar imatges, es 

produeix  un  desplaçament;  de  l'afirmació  de  la  identitat  d'essència  entre  la  imatge  i 

l'objecte, es passa a l'afirmació d'una identitat d'existència”. I en tant que cosa existent, és 

portadora d'un saber, car la imatge és afirmada com a objecte, per la consciència imaginant 

només hi ha aquest objecte; Louis i Jérôme es troben al centre de la seva idea, la copsen 

tota sencera d'un cop i no han de donar el tomb a la imatge per veure-la millor.68 Però per 

què mirar al defora si la desviació cap al cos no pot canviar allò que el subjecte ja sap 

sobre la imatge existent? 

La desviació es dóna pel fet evident que la imatge de l'interior de l'ull  ha estat 

assumida com un objecte existent segons els paràmetres propis del veure i la mirada cap al 

cavitats del cervell en una primera sensació i la imaginació sorgiria d'una nova penetració dels esperits en 
els porus que haurien restat oberts en moviments anteriors. Veure DESCARTES, R.  Las pasiones del  
alma. Madrid: Tecnos, 2006. p. 102-107. 

65 SARTRE, J-P. La Nàusea. Barcelona: Sàpiens Publicacions, 2005. p. 182.
66 Ens referim tota l'estona a la imatge imaginada, no a la imatge pròpia de la pantalla.
67 SARTRE, J-P. L'imaginari. Lleida: Pagès, 1996. p. 48.
68 Ens referim a un tomb sobre la imatge construïda a l'interior de l'ull; amb tot, aquest acte funciona sobre 

la imatge real de Marion i Clarie, creient veure en elles la imatge mateixa dels seus ulls.

33



defora és necessària per trobar el referent de la seva existència. S'apuntava abans que la 

mirada  oscil·lant  entre  el  genoll  i  el  rostre  de  Claire  era  una  mirada  que  busca  una 

correspondència  entre  ambdues  parts;  amb  tot,  aquestes  eren  contemplades  com  dues 

substàncies  separades  i  s'obviava  el  fet  que  la  mirada  que  marca  una  direcció  cap  a 

l’objecte és inherent a la consciència imaginant, car la imatge, la reflexió sobre ella i el que 

l'ha construït com un saber, no es dirigeix cap a la imatge mateixa sinó cap a un cos físic. 

No hi ha més explicació vàlida sobre per què Louis i Jérôme miren un cos, i per això Sartre 

defensa parlar no de consciència imaginant de la imatge sinó de consciència imaginant de 

l'objecte X. D'aquest raonament en surt la paradoxa que el  saber  únic sobre la imatge es 

dóna en relació a un objecte que no li és propi –a diferència del pensament, on és  saber 

d'ell mateix i se situa al centre de l'objecte–. La consciència imaginant abraça també una 

direcció,  la  direcció  de  la  desviació  necessària  o  el  que  Sartre  anomena  “intenció”: 

“Aquesta és al centre de la consciència, és ella qui enfoca l'objecte i que el constitueix pel 

que és”.69 I el mateix fet de trobar-se dins de la consciència fa que el  saber viri o vulgui 

fer-ho cap al cos. Amb tot lliurar-se al cos implicaria perdre el seu saber, l'únic que té la 

consciència imaginant i l'únic on vol arribar; però necessita lliurar-s'hi per saber més o, 

més  exactament,  conèixer  l'objecte.  La  intenció  dóna  a  la  consciència  imaginant  un 

fenomen similar a la  sensació, a la visibilitat de dades sensorials. Unida al  saber  de la 

imatge la intenció fa que, sobre la pobresa formal d'aquest  saber que redueix la imatge a 

unes poques determinacions de l'espai, pugui tenir pel  subjecte un sentit ric, profund i 

espontani. 

Si transportem la reflexió de Le genou de Claire i La Sirène du Mississipi a la seva 

pràctica, és a dir, fent de la pantalla la consciència imaginant mateixa, la pantalla ha de 

servir de receptacle de la seva naturalesa dicotòmica. Imatge i paraula entren en lluita com 

a única forma d'arribar a la fenomenologia de la Imatge-Paraula; “el cinema [...] dóna lloc 

a una lluita delicada entre una presència textual (el sentit comprès) i una absència (el sentit 

amagat al fons de la imatge). Només la veritat dels dos, segons el ritme de l'espectacle, fa 

pròpiament la veritat de la cosa: la veritat del sentit”.70 Amb tot, és lluita dialèctica que es 

confon en aquest flux uniforme o el que Nancy definia com un teixit inidentificable.71 El 

flux és portador d'un altre tret sobre la naturalesa de la consciència imaginant i és que 

aquesta no té objecte clar, ni fórmula, oscil·la de forma permanent. No sembla casual que 

69 Ibídem. p. 44.
70 NANCY, J-L. Au fond des images. Paris: Galilée, 2003. p. 131.
71 “Cada forma és una forma de donar presència a una absència que s'ordeix arreu, un punt del dret, un punt 

del revés, sense sobre ni sota, i aquesta absència en  absentament incessant posa en contacte totes les 
formes pels seus costats: per tot arreu circula una mateixa textura inidentificable. La relació de la imatge 
al sentit, és l'etern retorn del mateix. El mateix sentit sempre altrament imaginant-se”. NANCY, J-L. Au 
fond des images. p. 132. 
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Sartre compari la consciència imaginant de l'objecte com una onada entre les onades o com 

una llum difusa que emana per ella mateixa. No és només l'existència del seu objecte el 

que la diferencia de les altres, sinó la disposició de l’objecte en la mateixa consciència. Les 

altres consciències que l'han precedida o que se serveixen d'ella es lliguen sintèticament a 

ella, formant una massa heterogènia; però la consciència imaginant no depèn de res més 

que d'ella mateixa, és la més activa en ella mateixa perquè en allò que constitueix s'hi 

plega, i plegant-se es mou permanentment en la seva única massa.

Bertrand (Charles Denner) a  L'homme qui amait  les femmes  (Truffaut,  1977) se 

submergia en la multitud de les dones que sortien al carrer cada dia a la mateixa hora –“són  

milers cada dia caminant pel carrer. Però qui són aquestes dones? D'on vénen i on van?”–, 

com un corpus de presències femenines que s'esborren les unes a les altres per una mirada 

que no pot  seguir-les.  Les condueix una veu,  l'off  de Bertrand que  especula sobre les 

imatges mentre escriu el seu llibre a la màquina d'escriure; en l'errància del seu cos l'ull del 

protagonista només veu cossos però en la velocitat amb què aquests transiten, la matèria es 

desdibuixa per quedar-se amb la forma i arribar així al seu gaudi. En aquest exercici hi 

ressonen les paraules de Baudelaire sobre aquell passejant solitari que, immers en la massa,  

treu una embriaguesa singular de la comunió amb ella. I Rohmer encara fa més explícites 

les paraules de l'escriptor quan l'off  de Frédéric (Bernard Verley) penetrava la multitud a 

L'amour l'après-midi (1972) apuntant les mateixes paraules de l'escriptor: “no tots tenen la 

sort de prendre's un bany en la multitud”.72 Les paraules de Frédéric són paraules de viatge, 

que emergeixen d'un llibre de ficció, el viatge transoceànic de Bougainville al voltant del 

món, són paraules que esdevenen flotants i on el cos pren la mateixa actitud “un mar no per 

posar-m'hi i enfonsar-m'hi, sinó per navegar-hi per sobre” i on hi ha “la presència constant 

i fugitiva d'aquestes dones”, segueix l'off de Frédéric. I les oscil·lacions que reapareixen en 

el corrent del fluïd magnètic73 que emet l'aparell amb què fantaseja Fréderic i a través del 

qual apareixen les imatges de les heroïnes anteriors a Rohmer; evitant el trencament del to 

realista del film retrobem el magnetisme gravitatori en Louise (Pascale Ogier) a Les nuits  

de la pleine lune  (1984) emès per la lluna plena present en dos plans que acompanyen 

l'acció encadenada per la línia extradiegètica de l'electropop de  L'étoile d'amour  d'Elli i 

Jacno la nit en què Louise passeja en moto amb el seu amant. La lluna provoca la presència  

de marees sobre la Terra i és alhora portadora de l'oscil·lació en la seva forma ocular on hi 

ha també tot el misteri de l'arquetip femení; aquest últim tret, també indeslligable de la 

72 BAUDELAIRE,  C.  “XII:  Muchedumbres”.  A  Pequeños  poemas  en  prosa;  Los  paraísos  artificiales.  
Madrid: Cátedra, 2000.

73 A Le genou de Claire Jérôme feia referència també al magnetisme després de veure el genoll: “El genoll 
era el pol magnètic del meu desig el punt just on, si em fos permès seguir el meu desig i només aquest 
desig, li hauria col·locat la mà”.
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passivitat i la força de la consciència imaginant.

Les oscil·lacions tracen una massa abstracta entre imatges, paraules, paisatges, so o 

música  que  configuren  els  trets  confosos  i  definitoris  de  la  consciència  imaginant.  A 

L'homme qui amait les femmes i L'amour l'après-midi, el saber de l'ymage podria ser llegit 

com la representació d'una prolongació del fil de veu del protagonista, la paraula des de la 

qual  l'ymage emergeix.  Bertrand  i  Fréderic  transcendeixen  el  real  evocant  l'ymage  i 

mostrant una imatge que apareix afeblida davant una mirada difusa que despulla la matèria 

i una paraula que oprimeix en tant que construeix la imatge;  però la lectura pot fer-se 

inversa, essent de la imatge des de la qual la paraula arrenca i que, penetrant a l'espai que la 

imatge ocupa, la imatge és l'únic que es fa visible. Es presenta així la lluita, la dialèctica 

pròpia del cinema a la qual Nancy al·ludia, però també el teixit confós que el cineasta té el 

deure d'esforçar-se a descobrir mantenint ensems l'opacitat de la seva massa. O bé:

Però per  acabar,  o  per  començar,  tot  horitzó recula infinitament  i  s'abîme  [es 

malmet, s'enfonsa] en el mar i el sol barrejats.74 

Des d'un però, conjunció, concessiu, que no ocupa ni un principi ni un final, l'onada que 

arrastra Imatge i Paraula és l'horitzó que les sotmet a la condició del confós (les malmet) i 

alhora el trait d'union que les uneix (les enfonsa), dualitat present en les oscil·lacions que 

arrosseguen les imatges i la veu de les seqüències anteriors on la pantalla s'adaptava a la 

consciència imaginant mateixa. Prenent la Imatge com allò visible, real; i la Paraula com 

l'invisible,  l'imaginari,  el  discurs de Nancy entronca amb la  concepció del  cinema que 

Rohmer i Truffaut heretaven de l'ontologia de la imatge cinematogràfica d'André Bazin 

quan aquest apuntava que “la pantalla reprodueix el flux i reflux de la nostra imaginació 

que s'alimenta de la realitat, substituint-la, la faula naix de l'experiència que la imaginació 

transcendeix. Però recíprocament, cal que l'imaginari tingui sobre la pantalla la densitat 

espaial del real”.75 Des del flux sobre la pantalla, Bazin no feia més que al·ludir a la lluita 

entre la paraula i la imatge des d'on es formula el  saber de l'ymage i la intenció cap a la 

imatge respectivament –car la pantalla és per naturalesa espai fictici, però espai fictici que 

vol arribar a una impressió de realitat–. Rohmer i Truffaut seguien les idees de Bazin per 

qüestionar el fenomen del veure des del quadre centrífug76 del cinema, portador del fora de 

camp per palesar que, en paraules de Bonitzer, “la pantalla no ho mostra tot o, altrament 

dit, la pantalla no té per sola funció permetre'ns veure (el film) sinó també amagar (de la 

74 NANCY, J-L. Au fond des images. p. 131.
75 BAZIN, A. Cahiers du cinéma 1953-54. Extret de: BAZIN, A. “VI. El montage prohibido”. ¿Qué es el  

cine? Madrid: Rialp, 2008. p. 74.
76  Ibídem. “XIII. Pintura y cine”. p. 212.
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realitat)”.77 

2.3. El Tocar o l'ull del cineasta

Des de darrere del dispositiu, el cineasta hauria de mantenir l'enigma de la visibilitat però 

fent l'esforç de penetrar a la profunditat fictícia;78 gest anàleg al qual s'exposa el subjecte 

davant l'objecte que ocupa la consciència imaginant en l'esforç d'intentar  veure l'objecte. 

Per poder veure, l'ull del cineasta ha de fer el gest que hem anomenat Tocar. El Tocar prové 

de l'apreciació de Valéry “el pintor aporta el seu cos” a la qual Merleau-Ponty afegia “no hi 

ha més enigma sobre la imatge: les coses i el meu cos són fets de la mateixa matèria”;79 

només lliurant el seu cos a l'obra l'artista pot revelar la doble mirada: la que es mostra –els 

rostres visibles de Marion i Claire– i la que no es mostra i que es presenta a l'interior de la 

imatge –la imatge que guarden els ulls–. Però, encara més, és ull que  toca  aguantant el 

saber inamovible de l'ymage, i que es mou per arribar a la direcció de la imatge (cos); i és 

per aquest motiu que Louis i Jérôme mantenen movent la mà en el Tocar mentre miren els 

dos  espais  de  la  imatge;  en  cada  vaivé  de  la  mà  es  desprèn  un  trànsit  d'ymages i 

d'intencions  sobre  una  imatge,  a  l'interval  dels  quals  emergeix  la  Imatge-Paraula.  El 

cineasta forma i  ocupa l'interval que uneix i  separa la  consciència imaginant per fer-la 

intel·ligible. És un Tocar que no penetra, perquè si ho fes destuiria la massa que forma la 

consciència  i  tampoc  no  és  Tocar  del  pensament  perquè  la  massa  no  presenta  la 

transparència perquè aquest penetri; és el trait d'union entre Imatge i Paraula o la línia que 

forma l'horitzó a través del qual una es mira l'altra i que formarà l'onada d'un continuum 

que les uneix i les separa, movent-se per dirigir-se a l'objecte de la imatge i aturant-se per 

mantenir el  saber de l'ymage. És línia d'un tall necessari per obrir una escletxa de llum a 

l'opacitat que forma teixit, que pugui no malmetre's unint Imatge i Paraula, sinó  que uneixi 

només el seu prefix, el que forma l'ex-tensió –imatge– i e-moció –ymage–80 fent que la 

constant  e –figura transcendent de l'equació del  Tocar, constant fissurada en el valor que 

forma la seva xifra– pugui abandonar la seva naturalesa irracional.

El tall és la presència del cineasta, qui, ell sí, es posa en abîme, que actua des de 

l'Oscil·lant, és l'ull que s'atura per moure's, la lluna que crea el moviment de Louise i que 

es mou per si mateixa, com ho fan les paraules de Bertrand, que escriu per evocar o les de 

Frédéric,  que  llegeix  per  quedar  atrapat  en  un  espai  que  alhora  se  li  escapa.  Llegim 

aquestes  dues  últimes  seqüències  com  una  confessió  comuna  on  el  teixit  imaginant 

77 BONITZER, P. “Hors-champ (un espace en défaut)”. A Cahiers du cinéma. Nº 234-235. 1971. p. 15.
78 Per Bonitzer,  la fictícia profunditat (fictive profondeur) denota la realitat en la ficció, la realitat de la 

ficció.
79 MERLEAU-PONTY, M. L'Oeil et l'Esprit. Paris: Gallimard, 2006. p. 16, 19.
80 NANCY, J-L. Extensión del alma. p. 48.
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emergeix de la latència en la qual roman al llarg de l'obra de Truffaut i Rohmer. Amb tot, el 

tall, allò que diferencia la seva obra, es dóna per costats diferents vinguts, ambdós, per 

l'últim gest  de Louis i  Jérôme:  en la  desviació horitzontal,  Louis cloïa  els ulls  mentre 

Jérôme els mantenia oberts en la vertical.
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SEGONA PART

La cerca de l'objecte des del moviment del personatge
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1. Continuum i tall revelat en François Truffaut i Éric Rohmer

1.1. Antoine Doinel: l'amor al fora de camp

“No va ser amb Jean-Pierre Léaud amb qui m'identificava; tampoc no era amb Truffaut, 

sinó el que lligava Léaud a Truffaut. Aleshores començava a ser cinèfil”81

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) només tenia 12 anys. Corria per escapar del centre de 

rehabilitació de menors on li havia tocat residir; als seus ulls el món es dibuixava com una 

massa de plena nul·litat. Probablement creia que fugir era l'únic que podia donar sentit a la 

seva existència però mentre fugia ja no es feia preguntes, tampoc no imaginava res, era un 

cos que trobava l'alliberació en el moure's o, simplement, que es movia per sentir. Però 

havia arribat a peu de costa i no podia seguir més. 

Més enllà de l'homenatge que Truffaut dedicava al film també autobiogràfic de Jean 

Vigo, Zéro de conduite  (1933), l'última seqüència de Les 400 coups (1959) al·ludeix a la 

trajectòria d'Edmond del final de  Germania anno zero  (Rossellini, 1948); sobre Antoine, 

però, la mort no es revelava només des del real. Doinel mirava enrere, i allí l'esperava una 

última mirada, la naturalesa de la qual es manifestava des del mateix dispositiu que havia 

acompanyat al personatge fins a aquell punt a través d'un llarg travelling. Des de la càmera 

de Truffaut, Doinel rebia el seu últim cop del real, però des de l'artifici, el cop sotmetia 

Doinel a les coordenades del no-temps d'un congelat. Atrapat a la pantalla, inanimat, pulsió 

de mort. Truffaut s'apropiava així del cos de l'actor. Abans però que Doinel esdevingués 

imatge  fixa,  un  reenquadrament  sobre  l'últim  pla  era  el  responsable  de  trobar  una 

correspondència entre les dues mirades: Doinel veu la càmera i la mirada de la càmera es 

pronuncia com el  Je  (Truffaut) que s'aproxima a Léaud (actor) per fer-lo  Moi,  Antoine 

Doinel.82 Descartes,  Montagne,  Robinson,  Rousseau...  tots  ells  s'havien  vist  obligats  a 

aturar-se  –a  aturar-se  davant  la  imatge–  per  concedir  l'escriptura  plenament  al  Jo  i 

pronunciar  el  seu  nom  davant  la  seva  pròpia  escriptura.  Truffaut  feia  el  mateix  i 

pronunciava el seu nom a l'interior dels ulls de Léaud. El gest de Truffaut seria el desig de 

tot cineasta davant del seu actor. 

Des del congelat, Doinel/Truffaut donava veu a la pantalla als qüestionaments amb 

què Rousseau obria els Somiegs: “Aquí estic, doncs, sol damunt la terra, ara que ja no tinc 

cap més germà, proïsme, amic, ni societat que jo mateix. […] Però jo, deslligat d'ells i de 

81 DANEY, S. L'exercice a été profitable, Monsieur. Paris: P.O.L, 1993. p. 14.
82 L'atracció on puja Antoine anticipa en aquest sentit  la imposició del  cinema sobre el  real;  “la forma 

recorda el praxinoscop i evoca la distorsió que el cinema imposa al real” (GARSON, Charlotte. Cahiers 
du cinéma. “Truffaut birotor”. Juliol-Agost 2004. p. 26). 
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tot, què sóc jo mateix? Això és el que em queda per buscar”.83 Si l'últim cop sobre el jove 

era la mort en el real, el seu rapte des de la pantalla és qui li hauria de concedir aquesta 

cerca;  possibilitat  que  verbalitzaria  més  endavant  Truffaut  quan  a  La  nuit  américaine 

(1973)  Ferrand  (Truffaut)  li  deia  a  Alphonse84 (Léaud):  “les  pel·lícules  són  més 

harmonioses  que  la  vida;  al  cinema  no  hi  ha  embotellaments,  ni  temps  morts;  les 

pel·lícules avancen com trens en la nit”. La imatge última de Les 400 coups parla per si 

mateixa: mentre el  rostre d'Antoine roman fix en el  no-temps,  la música i el  so de les 

vastes aigües del mar segueixen el  seu curs com la  prolongació del  moviment  del seu 

córrer. Junt amb el lliurament de Truffaut als ulls del seu fill, fill de la Nouvelle Vague i 

objecte de contemplació nostàlgica pel cinema precedent, Truffaut traçava un tall des de les  

onades del sonor que faria possible la seva entrada a l'horitzó de la pantalla; materialitzava 

la idea que la vida s'havia d'alimentar del cinema. 

Antoine Doinel tenia 17 anys quan deixava de ser l'infant salvatge. L'off que obre 

L'amour  à  vingt  ans  (1962)  recorda  la  infantesa  perduda  del  jove  i  amb ella,  el  gest 

romàntic d'Antoine, obrint els porticons de les finestres per veure's sol i feliç davant el 

món: “Antoine realitza el seu somni: viu sol, treballa i no depèn ja de ningú més que d'ell 

mateix”,  segueix  el  narrador.  Aleshores  el  protagonista  habitava  en  un  estudi  a  Place 

Clichy però deixaria d’habitar-hi en conèixer Colette per traslladar-se a viure just al davant 

de casa seva. Colette era el primer amor d'Antoine, tot i que Colette mai va correspondre-li 

–en la seva biografia Truffaut narrava que el seu primer desengany amorós va culminar 

amb un intent de suïcidi85 però Colette representa també la dona de la pantalla, car és en 

una sala fosca on la coneix–. Si per superar la soledat –o més precisament per fer d'ella una 

forma de gaudi– la  flânerie  de Baudelaire feia atenció a l'artificial, l'urbà o el dandisme, 

Doinel es llança únicament a l'experiència amorosa, trobant en ella el ressò del moviment 

de les aigües del sentir. L'obra que segueix la seva trajectòria mostra com Antoine s'agafa a 

l'amor però no per arribar a un fi, no pretén construir l'amor en la convenció de la parella ni  

tampoc fa d'ell una forma de coneixement; concep l'amor com un mitjà, l'únic a través del 

qual es mou, és vehicle de la seva existència però no depèn d'ell en la mesura que pugui 

destruir la seva independència. La cerca de Doinel és cerca de lliurament en el gaudi de 

sentir en ell mateix. Rousseau es lliurava a aquest gaudi al seu cinquè somieig sobre una 

barca al mig del llac de Bienne de l'illa de Saint Pierre: 

83 ROUSSEAU, J-J. Els somiegs del passejant solitari. Barcelona: Proa, 1996. Traducció d'Antoni Vives. p. 
17.

84 No casualment es diu Alphonse, el mateix nom que tindria el fill del personatge de Doinel.
85 RIAMBAU, E. El cine francés: 1958-1998. Barcelona: Paidós, 2002. p. 177.
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El flux i el reflux d'aquesta aigua, el seu soroll continu però reinflat per intervals i que batia 

sense parar la meva orella i els meus ulls suplien moviments interns que el somieig apagava en 

mi i bastaven per fer-me sentir amb plaer la meva existència, sense que em calgués fer l'esforç 

de pensar. De tant en tant naixia alguna feble i curta reflexió sobre la inestabilitat de les coses 

d'aquest món, de la  qual  la superfície de les aigües m'oferia la imatge; però aviat aquestes 

impressions lleugeres s'esborraven en la uniformitat del moviment continu que em bressolava i 

que, sense cap concurs actiu de la meva ànima, no deixava de lligar-me fins a tal punt que, 

cridat per l'hora i pel senyal convingut, no podia arrencar-me d'allí sense esforç.86

Doinel s'aferra al  mateix estat;  escapa de l'instant  fugitiu per romandre en el  balanceig 

sobre una massa uniforme; el seu cos, en felicitat permanent, agafat i deixat anar sobre 

aquesta extensió, és anàleg al cos en repòs que defineix Rousseau sobre l'aigua, sobre les 

aigües que es mouen després de l'impacte de l'afecció, en el flux i reflux. El protagonista 

cerca sensacions arreu sense poder arribar mai a l'auge de l’afecció. La massa oscil·lant és 

el collage dels carrers i espais tancats de París, el París que Baudelaire havia definit com 

un paisatge que lligava al cos a la seva ociositat, el que Cortázar traçava com un laberint 

inexplorable des de fórmules pragmàtiques. Antoine no té residència: de l'estudi de la Place 

Clichy, al carrer Lecluse, passa les hores a casa de Colette i al club de joves músics; de la 

residència del servei militar, a l'estudi de davant del Sacré Coeur, la casa de Christine i la 

que la parella es compren junts, la parada de Barbes-Rochechuart, el pis de Kyoko i el 

restaurant que freqüenten, l'apartament de Sabine i el tren on retroba Colette... i els canvis 

d'espai ressonen en la inestabilitat laboral: comença com a encarregat a la Philips i després 

de fer el servei passa a treballar en un hotel, a ser detectiu privat87 i a treballador d'un servei 

de  SOS;  prova  les  arts  florals  i,  després  d'una  feina  de  controlador  que  maniobra  els 

vaixells per control remot, l'abandonem com a encarregat d'una impremta i escriptor. En 

l'estat  canviant de l'errància els espais i  situacions sobresurten a la superfície però són 

esborrats  pels  mateixos  canvis que llegim en la  massa del  continu.  Rousseau palesava 

també el sentiment del flux sobre l'espai que ocupa el sòlid:

Damunt la terra, tot és un flux continu; res no hi guarda una forma constant i ferma i les nostres 

afeccions,  que  es  lliguen  a  les  coses  exteriors,  passen i  canvien  necessàriament  com elles. 

Sempre més endavant o més endarrere de nosaltres, recorden el passat que ja no és o prevenen 

l'avenir que sovint de cap manera no ha de ser; no hi ha res allí de sòlid a què el cor es pugui 

lligar88.

86 ROUSSEAU, J-J. Els somiegs del passejant solitari. Barcelona: Proa, 1996. p. 101.
87 El gust pel detectivesc, més enllà de la relació que manté amb el cinema de gènere i, per tant, d'apropiació 

novament d'un element de la pantalla, era per Baudelaire l'estat que definia el seu observant:
88 ROUSSEAU, J-J. Els somiegs del passejant solitari. Barcelona: Proa, 1996. p. 102-103.

42



L'errància porta a Antoine Doinel al record que Truffaut transporta a la pantalla servint-se 

del  footage  dels  films  anteriors.  Amb tot,  el  protagonista  no  es  perd  en  els  impulsos 

d'aquestes imatges-record, no es confia a elles, sinó que, com les sensacions viscudes en el 

seu primer moment, aquestes tampoc no són motiu per abandonar la flânerie de la llibertat 

del seu moure, el seu passeig. El record recupera l’anècdota –com el capítol del pare de 

René entrant a l'habitació on havien fumat els dos amics de petits–, o situacions similars 

sobre les quals juga per analogia –la jutgessa que els divorcia duu unes ulleres similars a 

les que demanava a Christine que es posés probablement perquè li donaven un aire als ulls 

axinats  de  Kyoko–,  o  per  posar  en  ment  d'un  altre  –l'ajudant  de  feina  a  la  impremta 

recordava com Doinel anava amb una prostituta que feia dos pams més que ell–, o per 

contraposar pensaments d'imatges similars –abans de divorciar-se Christine pensa en la 

imatge que apareix a Domicile conjugal (1970) del dia en què va baixar amb Antoine a la 

bodega i es va llançar a sobre seu per fer-li un petó; Antoine pensa en una imatge similar a 

Baisers volés (1968) on era ell qui es llançava sobre d'ella–.

Amb totes aquestes imatges Doinel escrivia el seu llibre89. I en aquest les imatges 

del  real  es  confonen amb les imaginades.  A  L'amour en fuite  (1979)  Colette  llegeix a 

l'autobiografia publicada per Doinel que aquest estava decidit a oblidar Colette si no feia 

senyals  de  vida  i  donava  culpa  a  l'atzar  que  va  fer  que  la  seva  mare  i  padrastre  es 

canviessin d'habitatge per instal·lar-se al davant de casa del noi. Doinel gira la veritat dels 

fets per adaptar-la –al seu gust? al que recorda o vol recordar?–. Després de retreure-li la 

falsedat  de  les  seves  paraules,  Colette  li  diu:  “Em fa  la  impressió  que  series  un  bon 

novel·lista  si  arribessis  a  crear  una  història  sempre  que  ho  fessis  a  partir  de  la  teva 

imaginació”. Ell afirma tenir ja una història, la de la fotografia de Sabine trobada a trossos 

en  una  cabina  telefònica;  la  mateixa  fotografia,  però,  li  caurà  en  abandonar  el 

compartiment de tren de Colette i el protagonista revela així novament la seva mentida, 

fent  passar  aquí  per  imaginari  un  relat  propi  del  real.  No obstant  això,  l'enginy de  la 

història de Sabine és més propi de la imaginació que de la realitat; el desenllaç es confia a 

la fantasia de tall pigmaliesc de la història: la pèrdua de Sabine coincideix amb la pèrdua 

de la seva imatge; Colette fa arribar a Antoine la fotografia que li permet recuperar la jove 

de nou; si no hagués tingut la prova de la imatge segurament Sabine no hagués confiat en 

les paraules d'Antoine, però els ulls de Sabine s'il·luminen no tant per la prova que justifica 

que la seva història no surt del no-res sinó per la ficció del relat, per la seva paraula –

89 Truffaut  fa  referència aquí al procediment de treball d'ell  mateix, que per  escriure les  situacions que 
integraran el guió del film pren notes arreu –a casa, pel carrer, als cafès...–, des de la mateixa flânerie que 
el seu personatge. (Veure Cinéastes de notre temps: François Truffaut esprit critique, 1965).
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lliurant el desig a l'escriptura mateixa, Doinel jugava un rol similar al del poeta de l'amor 

cortès com el que trobàvem en Ventadour o Cercamon– que fa que Sabine no vegi Antoine 

com el seductor corrent que li entra a la botiga. Amb tot, segurament Sabine no serà la seva 

última imatge; com les altres ella acaba entrant al seu joc.

En ambdós casos la paraula fa canviar el rumb del real. I, inversament, la paraula o 

la imatge que aquesta forma –l'ymage– també viren quan el real se li apareix. Christine 

creia que Antoine se l'estimava després de les declaracions que, de nou, com el trobador 

que escriu a la dama i que desitja penetrar la cambra, rep per mitjà de les cartes, però 

Antoine es mostra indiferent a tot allò que pugui esdevenir quan se la troba al seu davant i 

serà ella qui el farà tornar cap a ell; cartes que Antoine també envia a Fabienne, la patrona 

de la sabateria, per parlar-li de la seva història com la de l'amor que viuen la baronesa de 

Marseau i  Felice de Vandesse, però quan Fabienne apareix a l'escenari real  de l'estudi, 

Antoine roman immòbil sota els llençols i la seva història no tindrà més continuïtat; en 

altres  casos,  l'escriptura  més  imaginària  passa  a  ser  objecte  que  desencadena  una 

continuïtat dramàtica, com ho és la promesa de matrimoni amb Christine des d'un joc de 

papers o la primera ruptura de la parella, quan les paraules de Kyoko desvelen l'engany 

davant Christine en sortir màgicament de l'interior de les roses del gerro de la taula. No 

casualment  són  les  cartes  i  la  cabina  telefònica  els  mitjans  més  estimats  per  Doinel, 

comunicacions portadores d'un trànsit de fantasmes en el recorregut imaginari que poden 

dibuixar per l'espai però que en Doinel no abandonen el real. La seqüència subterrània 

sobre el trànsit de la carta a Fabienne porta aquesta ambivalència: Doinel tira la carta a una 

bústia de pneumàtica i la carta passa a dins d'un cilindre que fa tot el recorregut quimèric 

per espais que porten els rètols reals de les parades de metro de París. La cabina telefònica 

de Doinel, pel seu disseny, participa de la mateixa ambivalència: en el prisma interior hi 

projecta la paraula de la il·lusió i construcció d'una nova imatge –pensem en la descripció 

que fa de Fabienne a la redacció de l'agència de detectius o en l'esmentada reconciliació a 

Catherine, i en la fotografia de Sabine trobada a trossos dins de la cabina–, però a través 

dels vidres Antoine no deixa de veure el defora del real –recordem quan Antoine s'excusa a 

Catherine per la nit anterior i un camió li tapa la visibilitat que li impedirà veure l'home 

fugir  de l'edifici  i,  per  tallar  la  connexió,  Antoine  fa  veure que hi  ha interferències al 

telèfon–. Hi ha per sobre de tot el desig de Truffaut de mostrar la conjunció entre els dos 

espais i a l'última seqüència de L'amour en fuite per dir adéu al seu personatge Truffaut es 

desprèn del  Tocar  per mostrar l'ull que es perd en l'oscil·lació entre els dos espais que 

formen  la  consciència  imaginant:  novament  des  d'una  cabina  sona  la  cançó  d'Alain 

Souchon que dóna nom al títol del film; el flux musical surt de l'interior de la cabina, on 
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una parella es petoneja, i a l'exterior, Antoine i Sabine copien la seva acció; els dos espais 

es miren i quan la càmera torna a l'interior de la cabina allí hi ha el primer Doinel ocupant 

l'atracció de fira. Truffaut recorda la llei de Bazin: “quan l'essencial d'un succés depèn de la 

presència simultània de dos o més factors de l'acció, el muntatge està prohibit”90 i per això 

desenvolupa el moviment des d'una panoràmica; però és conscient alhora que, tot i que els 

dos formin l'acció de la imatge, no ocupen el mateix espai físic i per això se serveix d'una 

cortina que talla les imatges i falseja la panoràmica horitzontal. L'ull de Truffaut insisteix, 

el vaivé és cada cop més accelerat, la imatge del primer Doinel es perd en el moviment de 

la càmera i només en queda una massa difusa que no desaccelera, aquella que l'ull no pot 

llegir  i  que  Kracauer,  referint-se  a  la  mateixa  noció  de  flux  i  reflux  definia  com 

“complexos visuals fragmentaris que s'anul·len entre sí impedint, així, que l'espectador es 

deixi portar per qualsevol de les seves innombrables suggerències”.91

1.2. L’heroïna rohmeriana: la ferida melancòlica i la mirada al fora de camp

En Rohmer l'amor arrenca des del dol, des de la cerca o recerca de l'ymage, interès que 

travessa la seva obra des del primer dels “Contes morals”,  La boulangère de Monceau 

(1963),92 on Sylvie desapareixia de la vida del jove estudiant, la noia amb qui es creuava 

diàriament pel carrer Villiers de París, fins a  Les amours d'Astrée et Céladon (2007), on 

Céladon escapa de la vida d'Astrée essent fidel a la seva paraula i espera que des de la 

mateixa paraula, verbalitzi el seu amor per ell. 

En  la  primera  sèrie,  a  través  de  la  culpabilitat  moral  sobre  la  mirada  del 

protagonista, apareix en l'acte del rebuig d'una imatge i l'acceptació de l'altra el batec del 

teixit del confós de la consciència imaginant que emergiria des de Fréderic al final de la 

sèrie. El final de La boulangère obria el dilema entre el cos i l'ymage quan, havent retrobat 

Sylvie, l'off  del protagonista reconeixia: “una era la veritat, l'altra l'error”. No era la veu 

d'un protagonista qualsevol, sinó la de Barbet Schroeder, productor del mateix film, mà 

dreta del cineasta al llarg de tota la primera sèrie. Com Claire i el seu genoll portador de les  

llums  i  objecte  fetitxista,  Sylvie  (Michèle  Girardon)  naix  com la  imatge  de  la  veritat, 

l'ymage, imatge vinguda de l'off del protagonista, imatge evanescent; però en el seu retorn 

al protagonista Sylvie mostra el seu cos havent sofert una fractura que canviava l'eteritat 

del caminar del principi pel caminar amb una crossa. Fractura que es tradueix al pròleg 

d'Haydée a La collectionneuse (1967) des del muntatge per tall quan la càmera mostra el 

90 BAZIN, A. Cahiers du cinéma. 1953-54. Extret de: BAZIN, A. “VI. El montage prohibido”. ¿Qué es el  
cine? p. 77.

91 KRACAUER, S. Teoría del cine. p. 103.
92 Fora de l'amor, abans de La boulangère de Manceau, Rohmer havia realitzat Le signe du Lion (1959) on 

el protagonista perd tota la fortuna que havia rebut d'herència i que recuperarà al final del film.
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canvi de direcció dels seus peus, una panoràmica ressegueix les corbes del seu cos aturant-

se al  melic;  i  després,  el  dors, estàtic, i  el  revers dels seus genolls fins arribar al  coll. 

Haydée és  découpage  voyeur, eròtic, d'una figura de temptació però contemplada a les 

llums en el silenci i la distància. És la mirada d'Adrien (Patrick Bauchau) sobre un cos que 

cataloga de col·leccionista d'homes però sobre ella recau una mirada que l'allunya de la 

percepció subjectiva i s'amara de les propietats del pla, d'un enquadrament limitat, rítmic i 

sota una llum natural. Recolza aquesta idea el fet que abans que Adrien es tiri als braços 

d'Haydée les mirades facin atenció a la figura de la noia altra volta sense que allò visible 

no es correspongui a la mirada d'Adrien –aquest mira a l'aigua quan, per la seva banda, la 

càmera va en direcció a Haydée per mostrar el moviment de les seves cames; després, 

Adrien dirigeix la mirada a la nuca de la jove però quan ella es gira per mirar-lo somrient, 

no és a la càmera a qui es dirigeix–. El trànsit entre mirades actua com el tall generant dues 

textures,  car les llums naturals de les quals Rohmer se serveix per  “aprofitar  la  major 

sensibilitat i latitud de la pel·lícula a impressionar”,93 entren en contacte amb l'aigua, des 

d'on és vist el cos de la jove per la mirada del desig. Les imatges ens porten al reflex del 

cos a l'aigua de Monika a Sommaren med Monika (Bergman, 1953) on la impressió sobre 

l'aigua anticipava l'abisme que veien els ulls de Harry en contemplar el nu de la jove. Però 

a diferència d'aquest, sobre Adrien no hi ha una ombra que cobreixi el seu rostre, sinó que 

s'uneix  la  dimensió  lluminosa  i  natural  a  un  desig  de  tactilitat,  dicotomia  que  el 

protagonista, abans de creure en Haydée com el seu error en veure's al retrovisor del seu 

cotxe –tal com faria Frédéric a L'amour l'après-midi traient-se el jersei davant del mirall a 

casa de Chloé i recordant el joc que li feia al seu fill–, reapareixia mostrant la jove en un 

espill que la dividia en dos. Rohmer segueix la càrrega dual de les aigües que Murnau –

objecte d'estudi del cineasta en la tesi Organisation de l'espace dans le Faust de Murnau– 

havia evidenciat en la travessa en barca dels protagonistes de Sunrise (1927), quan feia del 

llac l'espai ideal i temut a la vegada.94 Rohmer, coneixedor d'aquestes aigües, se situa en 

l'interval format per la seva composició i recomposició, en el tall que formen i des del qual 

els herois dels Contes moraux escapen. La fuga es presenta així com la por de caure a la 

temptació d'un cos –la corba del terrible que Frédéric visualitza sobre el cos nu de Chloé–, 

però és també imatge formulada des de la paraula i la fuga permet conservar l'ymage en no 

arribar a fer-se cos –la corba de Chloé es presenta com la imatge d'una escultura, aquella a 

la qual Man Ray donava la forma de violoncel–. Vertigo ressorgeix en el zenital de l'espiral 

93 HEREDERO, C.F.; SANTAMARINA, A. Eric Rohmer. Madrid: Cátedra, 1991. p. 71.
94 No només és el llac qui apareix dues vegades. A Sunrise  les mateixes escenes es repeteixen una i altra 

vegada amb variants i sentits oposats. Murnau treballa aquí amb el record indefinit de l'escena anterior i 
fa augmentar l'emoció de la nova escena per contrast. L'oscil·lació entre els dos pols atrapa l'espectador 
en una cadena d'emocions de la qual no pot sortir-ne. 

46



de les escales on Nestor Almendros aguanta la càmera fins que Frédéric no ha baixat els set 

pisos; la imatge és un retorn a l'interior de l'ull que guarda l'encontre de l'ymage i el cos; és 

la fuga mateixa que Rohmer traça com la corba del ressentir que uneix ymage i cos però és 

unió que mostra una fissura a l'interior, que trenca la continuïtat de les escales.95

Els primers contes anticipaven que l'Oscil·lant ocupava el lloc del tall que provoca 

la fuga, un buit que remet al segon pròleg de La collectionneuse on Rohmer es mostrava a 

ell mateix en la faceta de crític –essent Alain Jouffroy interpretant-se ell mateix– i a través 

del creador que interpreta Daniel; en el diàleg la mirada se situa sobre un objecte d'art que 

el  crític  defineix com un mitjà  d'expressió del  buit  que envolta  l'ésser;  en aquest  buit 

Daniel hi ha col·locat fulles d'afaitar, “però hi podria anar la paraula, el silenci, l'elegància 

o  un  cert  groc”,  diu.  Sobre  el  mateix  buit  Rohmer  situa  les  heroïnes  de  la  sèrie  de 

Comédies  et  Proverbes  fent  desaparèixer  així  la  separació  dialèctica  que  en els  herois 

anteriors hi havia entre Imatge i Paraula sobre el camp per dur ambdues constants al fora 

de camp. Rohmer, l'Oscil·lant, s'aboca al mateix buit on hi ha l'heroïna per cercar amb i en 

ella el pronunciament de la paraula o de la imatge vinguda del defora. A través de l'heroïna 

Rohmer –el seu cos, el lligam amb la mirada del personatge, el Tocar– busca la mirada que 

Truffaut capturava en el  reenquadrament;  l'ètica de l'estètica rohmeriana,  però,  ferma a 

l'esperit bazinià, fa que el lliurament hagi de donar-se en el mateix camp. 

Rohmer  traça un moviment  que s'obre en vertical:  l'heroïna es plega sobre ella 

mateixa en tant que dirigeix la mirada cap al cel. La seva postura coincideix amb la del 

melancòlic que Durero a  Melancolía I  mostrava a través del gravat que Erwin Panofsky 

interpretava com “els  ulls  de Malenconia miren el  regne de l'invisible  amb la  mateixa 

intensitat  amb què la seva mà agafa amb força l'impalpable”.96 I  Agamben, per la seva 

banda, afegia la relació inherent de la malenconia amb l'actitud de l'enamorat: “En la tenaç 

vocació contemplativa  del  temperament  saturnià  reviu l'Eros pervers de l’accidiós,  que 

manté fix en l'inaccessible el propi desig”, així, “la malenconia apareix essencialment com 

un procés eròtic impregnat  d'un ambigu comerç amb els fantasmes”.97 Ja des dels seus 

95 Des de la lectura del judici moral, Rohmer recorre al símbol per concentrar l'experiència de la temptació a 
l'habitació de Chloé, havent vist en la corba del seu cos com el principi de l'espiral, una mirada cap al 
sublim com la contemplació extrema del desig o el que Rilke va definir com “el principi del terrible que 
els homes encara podem suportar”. En aquest sentit, i basant-nos en l’anàlisi de Trías al voltant de  La 
Crítica a la Raó pura de Kant sobre el sublim, Frédéric hauria aprehès davant l’objecte alguna cosa 
grandiosa que li produeix la sensació de l’informe, desordenat i caòtic, la qual cosa el duria a una primera 
reflexió  sobre  la  seva  insignificança  i  impotència  davant  l’objecte  de  magnitud  no  mesurable.  Però 
aquesta angoixa i vertigen dolorosos del subjecte serien vençuts per una reflexió segona, superposada i 
confosa amb la primera, en la qual el subjecte s’aixeca de la consciència de la seva insignificança física a 
la reflexió sobre la seva pròpia superioritat moral.  (TRÍAS. E.  Lo bello y lo siniestro.  Barcelona: Seix 
barral, 1984. p. 24-26).

96 PANOFSKY, E. Vida y arte de Alberto Durero. Madrid: Alianza Editorial, 1995. p. 307.
97 AGAMBEN, G. Estancias: La palabra y la fantasma en la cultura occidental. Valencia: Pre-textos, 2006. 

p. 43, 61.
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títols, Rohmer se serveix de les constants com les estacions, la fixació en els astres o l'atzar 

com a principi generador de moviment,  constants que la cosmologia humoral medieval 

associava a la malenconia; la prova que el cos de l'heroïna correspon a la submissió del cos 

de l'artista troba el seu origen en les paraules d'Aristòtil quan apuntava que la doctrina del 

geni –de l'artista– s'entrellaça indissolublement amb la de l'humor melancòlic, mantenint la 

ment abstracta i separada de la matèria –influx astral saturnià basat en el deliri diví o la 

mania platònica– i en el  recolliment interior –influx elemental  de la Terra que Aristòtil 

associava a la bilis negra–. 

El  recolliment  interior  es  traça  com  la  prolongació  dels  somnis  infantils98 en 

decorats d'interiors. A La femme de l'aviateur (1981), l'estudi d'Anne (Marie Rivière) o el 

de  Sabine  (Béatrice  Romand)  a  Le  beau  mariage (1982),  ambdós  banyats  de  rosa, 

acompanya al pis d’Anne un joc de bola de vidre, una peixera i un ós de peluix; les parets 

de l’apartament  de Sabine porten la  reproducció d'una lluna d'un quadre de Millet  i  el 

dibuix d'un sol a la làmpada de la taula de nit. El llit de les dues protagonistes és el terreny 

reservat als somnis infantils. “Vaig estar enamorada d'ell... em vaig fer il·lusions. Em vaig 

imaginar que vindria a buscar-me com un príncep blau i em vaig submergir en aquestes 

idees […] Quan ha arribat aquest matí tot era com el meu conte de fades: la nota, la seva 

aparició... Era un somni fet realitat”, diu Anne a François des del llit. Les paraules de la 

protagonista materialitzen l'univers d'idees cristal·litzades al  voltant d'un aviador absent 

durant tres mesos; al llarg d'aquesta espera el jove François l'havia substituït però sembla 

que, encara que sigui per dir-li que l'abandona per la seva dona, el breu retorn de l'aviador 

a les 7 del matí –a les últimes hores de somni– li dóna l'esperança de poder abraçar alguna 

cosa més que la fotografia que en guarda sobre el capçal del llit. Anne evitava que François 

segués  al  llit  que  pertanyia  a  l'espai  d'un  aviador  que,  tanmateix,  no  va  trepitjar  mai 

físicament.  Sabine  aconsegueix  que  el  seu  príncep,  Edmond  (André  Dussollier),  s'hi 

assegui, però aquest s'hi troba tan estrany com el quadre de Man Ray que la protagonista 

instal·la al centre de l'habitació només perquè és de color rosa. Un cop sobre el llit, el gest 

de Sabine indica l'interès per romandre en la contemplació infantil: el mira als ulls i deixa 

caure  la  galta  sobre  l'espatlla  d'Edmond,  moviment  que  ja  trobàvem en  el  seu  segon 

encontre, recolzats a la barana d'un llac. Tot i no trobar-se en una habitació sinó en una 

casa de vacances, Marion a Pauline à la plage (1983), qui també es troba en la pèrdua del 

seu matrimoni, encarna la viva flama dels mateixos somnis al voltant de l'amor. Després 

98 Tot i la impermeabilitat que Rohmer ha apuntat tenir vers la psicoanàlisi, aquest moviment interior entre 
malenconia-amor-artista correspon a l'assaig de Freud  Creació literària i somni amb els ulls oberts,  on 
delinea una teoria psicoanalítica de la creació artística i formula la hipòtesi segons la qual l'obra d'art 
seria, d'alguna manera, una continuació del joc infantil i de la inconfessada però mai abandonada pràctica 
fantasmàtica de l'adult. Extret de: AGAMBEN, G. Estancias. p. 62.
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del primer sopar amb Pierre i Henri, Rohmer posa en escena el discurs de Marion a través 

del moviment de Pauline, la seva cosina de 16 anys, que no ha tingut cap experiència amb 

un noi més enllà del que ha pogut crear des de la fantasia. Mentre Marion apunta que creu 

en l'amor que arriba i crema de forma imprevista, Pauline s'asseu al costat d'una llar de foc 

apagada per col·locar-se, després, a la vora de Marion quan aquesta pronuncia novament el 

seu desig i la paciència en l'espera. Louise de  Les nuits de pleine lune, d'altra banda, ho 

porta a l'actitud, “no em sento adulta”, diu, però és el seu xicot qui més ho nota: “Te'n vas 

de mi com un nen dels seus pares. I no no sóc ton pare. Quan sortim sembla que juguem a 

amagar”; i la nit del passeig en moto amb el seu nou amant al bar de les 100 nits –plena 

referència al conte– es troba un dibuixant de contes que diu que s'inspira amb els somnis 

dels  infants.  L'estudi  de  Louise,  com l'habitació  de  Sabine  i  Anne,  és  també un  espai 

reservat al somni, en aquest cas, on la protagonista permet alliberar-se de Rémi, per tornar 

enrere i reviure (recrear) l'amor des del principi. I amb el recolliment, la mirada espiritual, 

la que dedica Sabine fent pregària a l'església i encenent un ciri abans d'esperar el llarg 

silenci  d'Edmond.  Le  rayon  vert  (1986),  l'obra  que  Rohmer  reconeixia  com  la  més 

autobiogràfica,99 confessió  que  explicita  la  seva  presència  al  film, sintetitzava  els  dos 

moviments quan Delphine abandona els seus companys de vacances per passejar pel bosc i 

acariciar les plantes, el seu únic aliment, tal com diu el mateix dia al llarg del dinar; penetra  

en una boscana on el moviment de les passions actua com el del vent que fa moure les 

fulles dels arbres; Delphine lluita contra aquest moviment que forma part d'ella mateixa, es 

recolza a un tancat per mirar el cel i  arrenca el  plor en no obtenir cap senyal. El film 

següent,  L'ami  de  mon  amie  (1987),  se  servia  d'una  mateixa  seqüència  quan  Blanche 

(Emmanuelle Chaulet) –novament un personatge de nom lluminós i virginal– entra al bosc 

amb Fabien quan voldria entrar-hi amb Alexandre; Blanche s'aixeca i reprodueix el mateix 

moviment del vent, la mirada i el plor de Delphine.100 

Entre la mirada interior i el fora de camp, l'heroïna espera el miracle que l'ymage es 

faci  visible.  Surt  a  l'exterior  per  fer  una  crida  al  canvi,  perquè  el  defora  s’adapti  a 

l’arquitectura que ella li ha construït. Però aquest defora, espai de les probabilitats, dels 

rencontres  on  espera  trobar  el  desig  del  seu  discurs  sobre  el  desig,  silencia  les  seves 

paraules  retornant-la  al  gest  malencònic.  Paciència.  Així  definia  Daney  el  cinema  de 

Rohmer al  Dictionnaire du cinéma;  i  afegiríem: paciència  per veure o,  el  que és més, 

99 “Podria dir que és la més autobiogràfica de les meves pel·lícules. Tothom ha experimentat la soledat. És 
més fàcil posar alguna cosa d'un mateix en una pel·lícula en la qual estarà dissimulat (a mi m'agrada estar 
dissimulat) […] Així que podria dir que 'Delphine sóc jo'”. Paraules d'Éric Rohmer a Serge Daney. A 
Libération. 03/09/86.

100En la mateixa seqüència de l'Ami de mon amie, a més, retorna el sofriment de l'última seqüència de Le 
rayon vert quan Blanche vol justificar les seves llàgrimes: “potser és el silenci o el sol... perquè saps que 
quan es pon el sol hi ha sempre un moment d'angoixa”.
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paciència per creure en el veure. Car només el creure és el que fa moure el cos de les 

protagonistes. Naix des de la creença la possibilitat de fer real l'imaginari, i la flânerie, el 

continuum, el flux i el reflux del moviment, s'alimenta només d'aquesta creença que faria 

moure les protagonistes sobre el camp com un reflex de l'oscil·lació de l'ymage formada al 

fora de camp. La creença transcendeix la  consciència  imaginant  i  per això l'obstinació 

sempre  present  de  Béatrice  Romand  (Laura  a  Le genou  de  Claire,  Sabine  a  Le beau 

mariage, Magali a Conte d'automne) era capaç de trencar el flux magnètic que desprenia 

l'aparell  màgic  de  Frédéric  a  L'amour  l'après-midi.  El  moviment  de  la  creença  vol 

cristal·litzar la ferida del tall melancòlic i és així que la cristal·lització acompanya sempre 

a la desesperació, com la que Rohmer representava quan el narrador de Ma nuit chez Maud 

clavava la mirada sobre el rostre de Françoise a l'església. Als ulls de Jean-Luis, Françoise 

desprèn l'aura de l'ymage  en trobar-se a l'únic espai  on Trintignant  concep l'amor –“la 

religió ajunta l'amor”, diria– i Françoise segueix les paraules creients del mossèn, però en 

elles hi ha ensems la veu del mossèn recitant del Pare nostre “Dóna’ns el pa de cada dia i 

perdona els nostres deutes així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu 

que caiguem en la temptació ans deslliureu-nos de qualsevol mal” i l’acció es repeteix, 

aproximant-se encara més al rostre quan Françoise crida “tingues pietat de nosaltres”. La 

creença vol fondre la Imatge-Paraula del  rostre  que es presenta  i  es  projecta  de forma 

imaginària,  però  es  manté  la  separació en  el  seguiment  de  paraules  portedores  de 

desesperança.

L'exercici de la mirada seria el mateix al qual Didi-Huberman feia referència sobre 

la mirada que Stephen Dedalus dirigia a  Ulisses  a les aigües del mar, esperant “alguna 

Altra cosa que faci reviure tot el que hi ha allí i li doni tot un sentit, teològic i metafísic”101. 

La mirada última de Sabine al jove del tren, el prec d'Astrée, l'arribada del raig verd a 

Delphine... A través del mateix exercici pacient, fidel i de construcció rigorosa amb el real, 

Rohmer busca la possibilitat que el miracle al camp es produeixi –recordem els elogis que 

feia  a  Un condamné  à  mort  s'est  échappé:  “tot  és  materialment  inexplicable,  però  és 

precisament per això que seguim en el detall la sèrie de dificultats, obstacles eludits que 

ens són permesos i als quals Bresson ens invita a pronunciar el mot miracle”102–. Quan el 

pronunciament té lloc,  com un retorn sobre la mirada del  protagonista,  és  un  punctum 

revelat però que, tanmateix, no pot tenir continuïtat. Només així Rohmer fa que la ferida de 

la  malenconia  pugui   esborrar-se  perquè  no  torni  a  obrir-se;  sobre  l'espectador,  però, 

101DIDI-HUBERMAN, G. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Minuit, 1992. p. 19.
102ROHMER, É. “Le miracle des objets: Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson”. Cahiers 

du cinéma nº 65. Desembre 1956. Extret de: Vivre le cinéma français. II. Petite anthologie des Cahiers du 
cinéma. 2001. p. 46.
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perdura l'enigma de la visibilitat. Un cas més memorable d'aquest, el vingut de la impressió  

última de Juliette a  Die Marquise von O...  (1976) en veure que el comte és el pare de la 

seva criatura. Què passa per davant dels ulls de Juliette per canviar d'opinió d'un moment 

per  l'altre?  La  creença,  mística  de  l'exterioritat,  transcendeix  l'enigma de  la  visibilitat; 

probablement  ens hauríem d'esperar  a escoltar  les paraules de Félice –qui a  la  vegada 

recordava les paraules de Jean-Luis sobre l'esperança pascaliana: “la probabilitat és feble 

però el guany és infinit”– quan a Conte d'hiver (1992), seguint la mateixa fe de retrobar el 

pare de la seva filla, li deia a Loïc “no t'he dit he entès, t'he dit he vist. No hi ha res més a 

discutir, és així. [...] tu no ho pots entendre. És jo qui ha vist, no tu”. Félice seria, com el 

personatge de Perdita a Winter's tale de Shakespeare, capaç de reconèixer el seu pare d'un 

sol cop d'ull.

51



Camp Fora de camp

52

El primer esquema mostra el moviment d’Antoine Doinel al fora de camp, 
deixant  la  ferida  al  camp;  el  segon,  el  moviment  sobre  el  camp de  les 
heroïnes d’Éric Rohmer però seguint la paraula del fora de camp per evitar 
l’obertura de la ferida.



2. El seguiment d'Antoine Doinel en Jean Eustache, Léos Carax i Arnaud Desplechin 

2.1. Del silenci de Daniel a la paraula d'Alexandre

Sis anys després de Les 400 coups Jean-Pierre Léaud reapareix a Le Père Noël a les yeux 

bleus (1965), el segon migmetratge d'una de les promeses del cinema francès Post-68, Jean 

Eustache, que aviat va rebre el suport dels joves turcs –Godard, després del rodatge de 

Masculin, féminin, va donar-li dues bobines de la pel·lícula verge sobrant i li va proposar 

Léaud pel repartiment del nou film–. El seu personatge només diferia en dos fonemes de 

l'alterego de Truffaut;103 l'anomenaria Daniel, i tornaria a viure en un petit estudi esperant 

una nova oferta de feina; mentre aquesta no arribés seguiria fent el  de sempre: anar al 

bordell, observar la gent passejar o aprofitar les passejades per perseguir les noies esperant 

un primer encontre. Però cal mirar l'obra d'Eustache en anacronia, car els primers passos de 

Daniel,  els  equivalents  a  l'òpera  prima  de  Truffaut,  no  arribaven fins  al  film de  títol 

rimbaudià  Mes  petites  amoureuses  (1974).  La  presó  de  Daniel  havia  estat  abandonar 

Pessac, el poble on havia nascut i on vivia amb la seva àvia, per anar-se'n a Narbonne amb 

la seva mare i un nou pare. Els crèdits amb què arrenca el film mostren les imatges de 

record del poble natal de Daniel: una escola i una església deshabitades, les runes d'un 

cementiri  acompanyades  per  la  veu  cantant  de  Charles  Trenet  sobre una  dolça França 

robada que mai més no tornaria a veure. Havent arribat a Narbonne, privat d'escola, Daniel 

s'enfronta al món dels adults i Eustache fa del distanciament de la posada en escena la 

mirada de l'infant davant aquest món. Truffaut s'apropiava del cos de l'infant per fer-lo 

imatge i integrar-lo en el recorregut de les imatges de la seva vida i imaginació; Eustache 

no exposaria el cos de l'infant en un terreny on pogués ocupar-se de si mateix, sinó que el 

deixaria al mateix terreny del real per abordar el discurs des de la transparència; essent 

així, l'errància no passaria per una apropiació des de la pantalla sinó que es presentaria com 

l'errància mateixa, sense haver-hi una alteració de la mirada del cos sobre el món.

A la seqüència anterior a l'epíleg de Mes petites amoureuses hi ressona l'últim pla 

de Les 400 coups. Daniel acaba de conèixer Françoise i els rostres resten immòbils en el 

sentir  del  petó; Daniel  i  Françoise  tanquen els  ulls  per  imaginar,  “tancava els  ulls  per 

esborrar la presència dels altres”, diu l'off de Daniel, i segueix amb l'anhel de voler restar 

en l'imaginari: “si hagués pogut tapar les meves orelles...”. Eustache no és qui atrapa els 

rostres,  sinó  que  són  aquests  els  que  volen  ser  atrapats  en  el  congelat  d'un  univers 

103A Domicile conjugal, després que Antoine s'assabenti que és pare d'un nen, entra en una cabina. Aquest 
cop no és per parlar amb una de les seves amants, sinó amb el seu amic Jean; a l'altre costat de fil hi ha la 
veu de la senyora Eustache que no s'oblidarà de donar-li la notícia. (La senyora Eustache seria a la vida 
real la dona de Jean Eustache, secretària a Cahiers du cinéma).
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imaginari.  La  càmera  es  mou en  un  travelling semicircular  que  abraça els  cossos  que 

romanen immòbils. El moviment que Eustache mostra a través de la càmera es correspon 

al moviment que Truffaut conservava del real, el moviment que seguia Doinel corrent i que 

es traduïa en la música i el so de les onades; així, si el de Truffaut era moviment que 

penetrava a la pantalla de l'imaginari, el d'Eustache és de la càmera que segueix el real que 

vol ser imaginari. L'última panoràmica correspon a aquest segon moviment: quan els petits 

amants es tomben a terra per mirar-se, la càmera s'enlaira i mira el fora de camp on els 

cossos volen habitar. 

En Eustache la  flânerie  comença en la càmera que segueix l'errància d'aquest cos 

abandonat en un espai que sent impropi. Lligat a l'estranyesa del cos, el personatge de 

Daniel a Mes petites amoureuses encarna l'actor brechtià que informa sobre un personatge 

sense ser-ho i, per extensió, es comporta com el model bressonià en la rigidesa, verticalitat 

del cos i lentitud del moviment, al que s'hi afegeix una veu insegura i falsa. El moviment 

no es dóna per un lliurament al gaudi a la manera de Rousseau, sinó que és moviment de 

cerca d'aquest moviment primer, és lliurament, doncs, d'un cos que es disposa a l'encontre, 

des d'una actitud entre alerta i distreta, a la cerca i l'atzar.104 No hi ha res fet, l'actitud del 

personatge  correspon a  la  flânerie  més propera  a  l'accepció  d'André Breton qui,  d'una 

banda, es lliurava a l'errància per estar preparat per veure l'objecte de desig que pogués fer 

virar l'espai –“i les voreres es bifurcaven inexplicablement una després d'una altra, seguint 

un itinerari tan capritxós com possible. Contra tota evidència, em preguntava si no havia 

estat  descobert per ser arrastrat  així pel més llarg i meravellós dels camins”,105 narrava 

seguint la dona que havia vist pels carrers de Montmartre–, i d'altra banda feia atenció als 

objectes  que,  per  analogia,  podien  identificar-se  amb allò  imaginari  o  inconscient;  en 

Breton l'errància pel passeig exterior era necessària perquè ambdós procediments obrissin 

el camí a l'ymage. A Mes petites amoureuses Daniel aprenia l'actitud passejant quan, en 

arribar a Narbonne, coneixia a un noi al  bulevar  del poble. “Què fa aquesta  gent?”,  li 

preguntava Daniel. “Es passegen”. “Per què en el mateix lloc? És una tonteria”. “No, és la 

tradició. És així com els nois coneixen les noies. És així des de sempre”. El terreny de la 

curiositat on Daniel formula l'aproximació corpòria de l'ymage és alhora l'espai on es dóna 

el flirteig com un acte socialment imposat. Sobre Daniel es crea la paradoxa que definirà 

les contradiccions que presentarà el personatge més endavant: Daniel vol mirar per guardar 

un rostre però per tancar els ulls i dirigir les paraules –per guardar l'ymage– a ell mateix; 

104En Truffaut els encontres ja vénen fets –Christine existeix des del principi de Baisers volés; Sabine, des 
del principi de  L'amour en fuite–  o són reencontres –els de Colette, els del  pidolaire–,  i  quan podria 
haver-hi un buit s'imposa la veu en off d'Antoine, una imatge del record, o una acció...

105BRETON, André. El amor loco. Madrid: Alianza Editorial, 2008. p. 57.
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amb tot, necessita el contacte amb un cos per sentir allò que imagina i arribar a la Imatge-

Paraula. És així com ho fa quan visita el cor de noies de l'escola i, mirant un rostre –aquell 

que després s'adona que s'assembla a Françoise– clou els ulls per agafar les faldilles de la 

nena que té a la vora. Abordant la noia en el passeig, però, és al mateix cos que mira a qui 

ha  de  dirigir  la  paraula,  és  condició  necessària  del  flirteig,  convenció  a  la  qual  s'ha 

d'habituar. En trobar-se a la vora de Françoise no sabia què dir-li. “No dius res?”, li deia 

ella. “No ho sé, no tinc res a dir”. El mutisme feia que els companys del jove ocupessin el 

lloc de Daniel. “Sentia el que feien. Semblava que funcionava. Era això el que hauria de 

fer”, es deia el jove. Daniel hauria d'aprendre a evitar el silenci.

“Hi  ha  un  buit  a  la  meva  vida  des  dels  12  fins  als  25  anys...”106,  reconeixia 

Eustache; buit  que no casualment coincideix amb el salt del personatge de  Mes petites  

amoureuses a Le père Noël a les yeux bleus on Daniel (Léaud) segueix abordant les noies 

en  el  passeig  però  ara  parla  i  ho  fa  torrencialment.  En  una  seqüència  d'encontre, 

acompanyat també d'un amic, veuen dues noies passejant; la càmera segueix el flirteig de 

Daniel en un pla seqüència de tretze panoràmiques; el balanceig de la càmera correspon al 

balanceig  del  cos  però  aquest  és  balanceig  que  prové  de  les  paraules  de  Daniel  que 

qüestiona a la noia per què tornar a casa. Un altre flirteig, el de Daniel i Jackson a una noia 

a  Du côté  de  Robinson  (1963),  aquest  és  tot  un diàleg  construït  des  de  les  preguntes 

indiscretes –“has quedat amb un home? […] ets tu qui has deixat el marit o ell? […] bé, 

per sort, no té fills...”– que la càmera segueix a temps real i, amb ella, la melodia d'un 

acordió,  a  ritme  ternari,  que  participa  del  mateix  balanceig.  El  personatge  d'Eustache 

abandona la rigidesa, Eustache filma el gest que es desprèn de la seva paraula i en l'acte 

mateix de filmar es dóna el flux i el reflux del cos deambulant. Als primers films ja es 

donaven  els  indicis  del  que  esdevindria  en  pes  a  La  maman  et  la  putain  (1973);  la 

transformació del personatge que va entre  Le père Noël  i  Mes petites amoureuses –que, 

d'altra  banda, va ser escrit  anys abans que  La maman et  la putain  i  que per qüestions 

econòmiques no va ser realitzat fins després d'aquest– no s'ha de veure com una evolució 

del cinema d'Eustache, sinó del personatge.

Léaud encarna Alexandre107 i aquest, el Daniel crescut i que ja ha arribat a París. 

Alexandre  es  presenta  fent  al·lusió  a  Antoine  Doinel,  amagant-se  darrere  del  diari 

recordant el paper que tenia de detectiu a Baisers volés –cita a la professió que també faria 

Godard a Détective (1985)–, novament, el detectiu-observador que, en el sentit baudelairià, 

106Un buit similar trobem a la vida del personatge de Truffaut entre els 12 i els 17 anys. / Unifrance Film. 
Butlletins 498-499. Gener de 1975. Extret de: Arxiu Filmoteca de Catalunya. Jean Eustache. p. 23.

107L'etimologia del nom no escapa a la càrrega dual de Léaud: del grec,  aléxein, “apartar, allunyar” però 
també “defensar, protegir”.
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gaudeix del seu incògnit en el paisatge ociós de París. Eustache porta al límit en el seu 

personatge aquell  Pierrot  a qui Marianne li  retreia  que parlava amb paraules i no amb 

sentiments: el protagonista fa com Bernados, qui “se n'anava als cafès perquè necessitava 

veure rostres per escriure” i viu com “aquelles sectes herètiques a les quals feia referència 

Borges”; veure gent bella li recorda als films de Nicholas Ray i si s'hi enamora potser és 

perquè són noies que han interpretat en un film de Bresson; veu el restaurant que més li 

agrada com els films de Murnau perquè a banda i banda, dues finestres separen el camp i la 

ciutat, i els miratges li recorden als finals de Chaplin... el protagonista parla amb paraules 

que tenen consciència d'imatge, usant-les com un analogon d'una imatge pròpia d'un món 

aliè al real, el de la imaginació que fa que la monotonia del paisatge es transformi als seus 

ulls. I el balanceig apareix en els gestos filmats que la paraula impulsa. En Alexandre el 

flirteig revela que darrere la cita torrencial hi batega el desig del silenci d'aquell primer 

Daniel  que s'agafava a Françoise;  tot  i  que la temporalitat  faci  oblidar com Alexandre 

concep l'amor, aquest es palesa a les primeres seqüències.

Gilberte  (Isabelle  Weingarten),  rostre  delicat  proper  al  d'un  maniquí,  és  qui  el 

desperta en somnis i a qui Alexandre no abandona fins que ella no li diu que el seu cos li 

correspon a un altre. Gilbertre és substituïda per Veronika (Françoise Lebrun), amb qui, 

abans de conèixer-se,  es  creuen la  mirada  a  la  terrassa  del  cafè  Deux Magots;  havent 

desviat uns instants la mirada, Alexandre la busca novament però ja no ocupa el seu lloc. 

La  desaparició  de  Veronika  es  llegeix  com un tall  en  el  temps  tenint  en compte  com 

Eustache aborda el film des de la temporalitat, desaparició que es tradueix en una aparició 

novament sobtada quan, en el segon intent d'encontre Alexandre espera al cafè i confon 

una noia  per Veronika; la noia se'n va i  ell  la segueix i  quan Alexandre torna al  cafè, 

Veronika ocupa el  seu lloc. “Veronika és una invenció, aquesta és la història”,  ens diu 

Eustache i no casualment, quan desapareix per primer cop, és (re)trobada per Alexandre al 

mateix espai  on Gilberte  li  deia  “caldrà que me'n vagi” i  ell  responia “caldrà que te'n 

vagis... però caldrà que ens trobem”.  No hi ha més amor en Alexandre que l'amor per 

l'ymage; Alexandre, amb tot, no vol trobar-la, vol esperar-la, romandre a la respiració que 

formen els punts suspensius, abans que es doni el moment de trobar-la, perquè sap que 

tenint-la desapareix la propietat d'ymage:

M'agrada el teu coll. Te n'has oblidat? M'agrada la teva pell. En els anys que havíem passat 

junts havia progressivament oblidat el teu rostre, la impressió que m'havies fet la primera 

vegada...  és suficient que te'n vagis perquè tornis a trobar-te dins meu. Intacta, com el 

primer dia.
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I tanmateix necessita esperar trobar-la per aproximar-se a la Imatge-Paraula... Les paraules 

d'Alexandre remeten als mateixos qüestionaments de l'obra de Proust,  que l'acompanya 

sota el braç en l'errància de tot el trajecte.108 La mirada d'Alexandre sobre la consciència 

d'ymage que nega i afirma el trasllat en un cos pren forma des de les paraules, que li fan de 

medium, però apareixen com una estranya contradicció, la mateixa que Daniel trobava en 

l'acte per abordar les noies. A la primera conversa mantinguda amb Veronika ell li diu: “no 

entenc la gent que abans de conèixer-se troben tema de conversa. Caldria callar-se i mirar-

se en silenci.  O parlar  molt,  perquè és el  mateix.  Però buscar  paraules aquí, allà...  per 

què?”.  El  silenci  és un condicional,  un fora  de camp que ell  pren com la paraula que 

presenta aquesta ambivalència: substitueix el silenci desitjat però alhora l'embruta. L'ús de 

la paraula no és més que la mirada a la qual s'aboca Eustache sobre el discurs del real i la 

ficció, una doble mirada que Maakaroun definia pròpia d'un “realisme no realista”:

Eustache navega entre el real, l'espontani viscut, el donat brut (reivindica la impassivitat 

dels germans Lumière) i el “natural” forçament interpretat i més o menys sotmès a l'ordre 

de les aparences, als estereotips i als arquetips del diàleg social, del teatre de la vida. Com 

si hi hagués en Jean Eustache una vocació al realisme menys impotent a assumir-se que a 

reconèixer-se i acceptar-se”109.

La  paraula  inherent  al  desenvolupament  del  realisme  emergeix  també  com  la  forma 

d'aquest segon “natural”, el que Daniel veia com un teatre en la galanteria dels passeigs. 

Per Eustache l'exigència única que hauria de tenir el cineasta seria mostrar la doble textura 

de la paraula en la qual no hi ha més realitat que ficció, com demostraria amb el díptic 

d'Une sale histoire (1977), títol que no casualment fa al·lusió a un doble fons –dividit en 

dues parts, una explica la història de forma real i l'altra ficcionada– però també al brut: és 

el referent, el que es brut? El viscut? O bé l'expressió, la narració, la paraula? La brutícia és  

la  paraula  mateixa  amb  la  qual  –segons  Bonitzer–  Eustache  fa  l'encant  de  les  seves 

històries110 i a La maman et la putain Eustache traça aquesta textura sobre l'estètica d'una 

massa que no mostra el  blanc i  negre en estat  pur,  sinó el  gris,  el  paisatge propi dels 

bistrots on té lloc l'acció del film; “París és una ciutat bruta, vull que la imatge sigui bruta”,  

108“Les dones que més he estimat mai no van coincidir en el meu amor per a elles. […] Quan les veia o les 
escoltava, res trobava en elles que s'assemblés al meu amor i pogués explicar-ho. En canvi, la meva única 
alegria era veure-les, esperar-les tota la meva ansietat”. O més endavant, fent al·lusió explícita a l'ymage 
com a únic amor existent: “Sigui com sigui, l'amor és, fins i tot en els seus més humils principis, un 
exemple sorprenent del poc que significa la realitat per nosaltres”. PROUST, M.  En busca del tiempo 
perdido.  “Sodoma y Gomorra” /  “Albertine Desaparecida”.  Barcelona: Contemporánea,  2007. p. 511, 
146.

109MAAKAROUN,  É.  “La  quête  de  la  transparence  dans La  maman  et  la  putain”.  A  Études 
cinématopgraphiques: Jean Eustache. Paris: Minard, 1986. p. 47-48.

110BONITZER, P. “Une sale histoire de Jean Eustache”. Cahiers du cinéma. Nº 285. Febrer 1978.
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deia Eustache al director de fotografia, i les paraules de Léaud s'agafen a aquesta massa 

que es dibuixa com  “un enfonsament en un mar sempre canviant que s'abandona a una 

onada d'imatges i un flux de diàlegs, a la seva profunditat i la seva escuma”.111

Des d'aquest gris, Eustache voldria despullar el personatge creat per Truffaut. Marc 

Chévrie definia Léaud entre l'acteur i el comédien, el medium i el mim.112 Truffaut havia fet 

de Léaud el mim des del moment en què li concedia el moviment i la paraula lliures del 

real i l'actor esdevenia un personatge singular del qual se servirien els coetanis a Truffaut. 

Eustache escriu  La maman i la putain per Léaud113 i proposa el repte sobre el comediant 

aguantant la càmera davant del seu cos i limitant-se a fer visible el moviment de l'actor des 

de la seva paraula. La veu de Léaud encara presenta un traç de veu blanca, com la del 

primer Antoine Doinel i l'identifica inevitablement al moviment del fill de Truffaut; però 

en ella hi ha també paraula inexpressiva, passiva, plana, falsa en certa manera. Eustache 

s'interessa per la càrrega dual que fa de la seva veu pura poesia vibratòria per poder evocar 

l'ymage en el real –la dissonància que Truffaut havia mostrat inesgotable en el moviment– 

però a la quête d'Eustache s'hi suma el despullar el mim per, recuperant les idees de Sartre, 

mostrar  que  de  la  mateixa  manera  que  la  consciència  d'ymage aporta  una  espècie  de 

plenitud, un saber, coneix un cert no-res. El torrent de mots de Léaud s'uneix a l'estètica 

del  gris,  on  els  escassos  paisatges  recorreguts  es  confonen;  les  paraules  s'abracen  a 

l'informe de la massa, esgotant-se, i prenen la fisicitat del mateix continuum, desapareixent 

el valor d'ymage que tenien quan provenien d'un defora aliè al real. 

Eustache  fa  nu  el  “natural”  interpretat  (Léaud,  mim,  comédien)  per  mostrar  el 

silenci d'un “natural” real (Daniel, medium, acteur). I no és casual que el silenci –desitjat i 

insuportable alhora– coincideixi amb el moment en què Alexandre acaba portant Veronika, 

ymage, al terreny que ocupa el cos, Marie (Bernadette Lafont114). Havent fet l'amor per 

primer cop, el primer silenci recau sobre Alexandre quan aquest canta i xiula embrutant 

una  cançó  gravada  i  la  veu  dolça  de  Veronika  el  talla  cantant  una  cançó  tradicional. 

L'aparició del silenci esdevé el tall que dóna entrada a l'apropiació d'Eustache del rostre de 

Léaud. Alexandre dirigeix la mirada a càmera per explicar a Veronika la desaparició de 

111BARONCELLI,  J.  Le  Monde.  18  de  maig  del  1973.  Extret  de:  MAAKAROUN,  Élie.  Études 
cinématographiques: Jean Eustache.  “La quête de la transparence dans  La maman et la putain”. Paris: 
Minard, 1986. p. 15.

112Veure l'anàlisi de l'actor per CHÉVRIE, M. “Jean-Pierre Léaud: Mim et medium”. A Cahiers du cinéma.  
Nº 351. Setembre 1983. p. 31-33. /  

113“Durant  deu  anys  vaig  veure  totes  les  seves  pel·lícules,  el  vaig  seguir,  examinava  amb  interès  les 
transformacions del personattge amb l'esperança de tornar a rodar amb ell. Aleshores vaig escriure  La 
maman et la putain directament per a ell”. LÉVY-KLEIN, S. “Entertien avec Jean Eustache”. Positif, nº 
157. Març 1974.

114En Bernadette Lafont hi ressona també la diferència entre els registres d'ambdós cineastes. Per Eustache, 
un cos; per Truffaut, aquella que els nens de Les mistons veien com l'encantament d'una imatge projectada 
sobre la pantalla.
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Gilberte  de la  seva vida,  episodi  que defineix com un melodrama,  “lamentable  com a 

història” –de nou ens preguntem si el lamentable és la representació o a la història real– i 

segueix: “no crec que la vida pugui assemblar-se a aquest món misteriós del qual ja no 

podem retornar quan les portes són tancades”. Alexandre reconeix l'existència d'un món 

misteriós –un món de ficció? Un món on hi regna l'ymage?– allunyat del real; paraules que 

segueixen el gest d'Alexandre posant-se les ulleres del director, les que duu al rodatge, però 

també a la vida real. L'aproximació d'Eustache a Alexandre es dóna en el moment en què 

es despulla el comediant al mateix temps que afirma la seva condició d'actor, en el moment 

en què reconeix la impossibilitat de portar l'ymage sobre el real i tanmateix que vol viure 

amb ella o veure-la morir. Eustache sembla seguir les paraules de Bataille “el sacrifici de 

l'amor –el que fa aparèixer la nàusea en el seu reconeixement i contra la qual combat– és la 

carn”.115 L'amor és l'ymage i Léaud, quedant nu de l'ymage que Truffaut li havia concedit i 

havent portat l'ymage de Veronika a l'espai que ocupa la carn reconeix “no m'agraden els 

herois” com un reconeixement a allò que havia estat ell mateix amb Truffaut. Léaud sent la 

nàusea, pronuncia “la nàusea”, la reconeix, i la defineix com “el transtorn dels nobles”. 

L'afirmació palesa que és probablement en aquesta paraula per primer cop encallada des de 

la  qual  hauria  d'emergir  la  Imatge-Paraula.  La  deliciosa  nàusea,  com  un  sinònim  del 

turment  deliciós  –recuperant  l'expressió  de  Rouchemont–  s'esvaeix  quan la  complicitat 

s'estableix entre Veronika i Marie i maquillen Léaud revelant novament la seva condició de 

mim. Alexandre queda nu de paraula, en el silenci, però no en el silenci desitjat, sinó com 

el silenci que obre una esquerda en la qual la paraula ja no penetra;116 des de Veronika, cos 

en el qual hi Alexandre voldria trobar-hi el silenci anhelat de Daniel, posa paraules al rostre  

de Joana d'Arc que Dreyer havia mostrat en el sofriment. El silenci es revela insuportable i 

les paraules d'Alexandre ja no toleren la nàusea i són vomitades: primer, des del cos de 

Marie,  quan Veronika és penetrada per  Alexandre esdevenint  el  cos que li  era  propi  a 

Marie; després, des de Veronika, les paraules de la qual clouen el film dient: “em casaré 

amb tu però passa'm el cubell abans”. L'esquerda és la ferida del tall malencònic que s'obre 

en la verticalitat de la nàusea, de la penetració.

2.2. Denis Lavant: l'autòmat somiador

“Aquí...  encara...  sols...  Tot...  això... és tan lent...,  tan pesat..., tan trist... Aviat... se-ré... 

vell...  I... tot hau-rà... per fi... acabat”. El so d'un retolador que s'atura per la manca de 

115BATAILLE, G. El erotismo. Barcelona: Tusquets, 1979. p. 128-129.
116 Alain Philippon feia referència al fenomen d'aquesta esquerda: “regna com una por al silenci i el discurs 

apareix com el tancament d'una esquerda”. PHILIPPON, Alain.  “La maman et la putain”. A Cahiers du 
cinéma. Nº 336. Maig, 1982.
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lleugeresa en escriure condiciona la pronunciació de les paraules que obren Boy meets girl  

(1984). A la seqüència anterior vèiem una inscripció d'estrelles sobre una paret  en una 

habitació fosca. I quan la paraula apareix, el que comença sent un elegant gest de càmera 

cap a les aigües del riu, passa a un brusc tartamudeig que no pot seguir el curs de l'aigua. 

“Sentim des dels primers plans néixer un cineasta”117 i més concretament sentim néixer la 

mirada d'un cineasta que prové d'un cinema que ha pres consciència del dispositiu, cineasta 

de la segona generació de ciné-fils, el cinema que hauria arribat a l'edat adulta, diria Daney, 

i  a  qui  Carax  donava  la  paraula  d'entrada.  Segurét  apuntava  sobre  Éloge  de  l'amour 

(Godard, 2001) que era una “manera de veure en l'edat adulta el punt mort de la vida, posat 

en suspensió per l'energia de la infantesa i les forces de la vellesa”.118 I Carax, que naix de 

les llums de Godard –i en fa al·lusió explícita a la seqüència de la festa on veu per primer 

cop Mireille (Mireille Perrier)119–, mostra la veu d'aquest adult feta pels esforços de la parla 

d'un nen i per la llanguidesa de la veu d'un avi. 

Alex (Denis Lavant) té la mateixa edat que Carax i és cineasta –o “cineasta que 

inventa els títols de les pel·lícules que farà”, tal com reconeix a Mireille–. Es troba sol en 

un París buit. El seu millor amic Thomas li ha pres Florence, el seu amor. Acaba de passar 

un primer intent de suïcidi al port; és el primer cop que li passa i, com totes les primeres  

vegades,  ho anota a l'esbós del mapa de París  penjat  al  mur de l'habitació. L'amor per 

l'ymage seria l'únic que el faria moure. De Florence només en conserva un mocador –que 

tanmateix prové d'una desconeguda, Maïté, que apareix al principi del film abandonant el 

seu marit; podria ser la mateixa Florence amb un altre nom– i s'enamora de Mireille –

mirall,  en  simbologia  provençal–,  un  fil  de  veu  que  surt  del  contestador  d'un  timbre 

exterior que deia “No m'estimes més, ja està”. Bernard, el seu amant, al contestador del 

portal, entra al quadre d'on havia sortit després que Mireille li digués que no sortiria de 

casa. Amb ell, entra Alex com l'ombra que el substituiria. Bernard parla i Mireille escolta. 

Però  l'off  d'Alex  silencia  i  fa  virar  el  discurs  inintel·ligible  de  Bernard  –els  llavis  de 

Bernard no es corresponen amb la veu d'Alex; què mantenen les paraules dites de l'original 

silenciat?  Una síntesi  de les mateixes idees?  Una interpretació? Un joc?  Una invenció 

sense sentit?– la veu d'Alex fa referència al cos que impossibilita seguir la música i els 

clams que aquesta fa per fer desaparèixer el seu cos, al·ludeix a tot allò que condiciona que 

li agradi el seu cos –l'espai, l'olor– però quan pensa en el cos s'adona de l'error i es fa 

117CHÉVRIE, M. “Boy meets girl, de Léos Carax”.  A Cahiers du cinéma. Especial Cannes 1984. Estiu, nº 
360. p. 73. 

118SÉGURET, O. “A propos du film Éloge de l'amour”. A Libération. 16/05/01.
119Carax reconstrueix la segona seqüència de Pierrot le fou on apareixia Samuel Fuller definint el cinema 

com “Amor, odi, acció, violència, mort... en una paraula... emoció” i a Boy meets girl  Carax se serveix 
d'un intèrpret de l'anglès, sinó de sord-muts per donar la paraula a un maquinista que havia treballat en 
cinema mut; d'entre la multitud, una veu diu: “al principi era el verb; no, era l'emoció”. 
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mania. Carax fa de la veu d'Alex la veu de la càmera: què és un cos sense una música? 

Sense l'espai que l'envolta? I tanmateix, “vull –vull filmar– el teu cos i vull fer-ho només 

jo”, podria dir-se. I segueix: “Et parlo, t'escolto, t'observo. […] M'agradaria ser com abans. 

Parar d'espiar.  No declarar-te  més la  guerra des  de dins”.  El  discurs  sobre l'ymage  no 

canvia però les paraules es dirigeixen ja no només a l'amor i al seu desgast en desaparèixer 

l'ymage, sinó al cinema i a l'esgotament de la representació, a un cinema que no és més que 

un complex circuit lluminós que s'espatlla com la màquina del bar que diu “intenta-ho de 

nou, terrícola” i que s'ha d'obrir constantment per tornar-la a fer funcional.

Carax posa la mirada sobre Alex des d'un travelling que no és la prolongació del 

moure del personatge però tampoc del seu seguiment; és el moviment de l'artifici al qual 

penetra l'actor com un objecte obligat a ser partícip de la seva falsedat i del seu poder. Alex 

baixa del seu estudi, engega el casset i es col·loca els cascs. Sona David Bowie i la cançó 

de lletra d'un amor retrògada When I live my dream. El travelling segueix el pont i s'atura 

per contemplar l'encontre de dos amants; Alex entra a quadre i la càmera li assenyala que 

és en travelling circular com ha de veure el petó entre els amants. Alex segueix caminant, 

tanca  els  ulls  estenent  els  braços  en  una  postura  entre  zombie i  autòmat;  la  imatge 

superposada dels peus de Mireille ballant sobre un terra estrellat. La música, el moviment 

de càmera i el pont; es presenten les tres constants de fuga de la flânerie d'Alex en la seva 

trilogia, a través d'un actor meitat autòmat, meitat somiador, meitat cos, meitat imatge, que 

només s'alimenta de vitamines que provoquen el son i que, per Carax, “treballa com un 

boig i  està  ple  d'intuïció.  […] un actor  que suscita.  Amb gent  com ell,  el  cinema pot 

canviar les coses”.120 “Sobre el pont –Chévrie apuntava– Léos buscaria Léaud. Espero que 

es retrobin”.121

Alex ha d'ajudar que l'ymage resisteixi al cos. “Ajuda'm”, li demana Mireille abans 

de morir. “Ajuda'm a trobar l'enigma”, li aclariria Anna (Juliette Binoche) a Mauvais sang 

(1986).  Dos  anys  després  de  Boy  meets  girl  Carax  revisita  el  thriller per  fer  del  seu 

alterego una  eina  de  mediació  entre  el  cinema,  Marc  (Michel  Piccoli)  –l'alterego  de 

Godard a Le mépris (1962), l'Ulisses que no aconseguia arribar a Ítaca més que des d'una 

mirada llunyana, la mà del qual hauria de buscar en Jacques Rivette (a La belle noiseuse,  

1991) l'essencialitat del cos d'Emmanuelle Béart i que Agnes Varda prendria per fer d'ell el 

papa cinéma a  Les cent  et  une nuits  (1997)– i  Anna,  ymage  d'un cos o cos en forma 

d'ymage.122 Anna apareix com a tal als ulls d'Alex, essent perseguida entre les diferents 

120Paraules de Léos Carax. “Tout ça c'est des mots”. Cahiers du cinéma. Especial Les Amants du Pont-
Neuf. Nº 448. Octubre 1991.

121ChÉVRIE, M. “Boy meets girl, de Léos Carax”.  A Cahiers du cinéma. Especial Cannes 1984. Estiu, nº 
360. p. 73. 

122Anna reconeixia a Alex la seva condició d'imatge creada per Marc: “Em va mirar amb els seus ulls 
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superfícies reflexants que envolten l'autobús i, posteriorment, havent abandonat Lise, com 

l'ombra d'una hipnosi que fa que el persegueixi pels carrers de París. Alex era conduït a ella 

pel  seu prec.  La  seva  aparició  hauria  d'ajudar  a  trobar la  solució  als  símptomes  de la 

malaltia transmesa per la carícia, pel contacte entre cossos, dels amants que fan l'amor 

sense  sentiment:  “transtorns  visuals,  dolors  d'articulacions,  vòmits,  contraccions 

musculars...”, transtorns propis també del dispositiu, de l'enigma que Anna definia a Alex 

així:

És com un enigma que ens uneix als dos i ens fa còmplices, i que matarà el nostre amor si no es 

descobreix aviat o si no es descobreix. Però ara té por. I l'enigma es torna dens. […] Cal que el 

cop surti perquè Marc pagui el seu deute. I aleshores espero que la seva por desaparegui. I el 

seu  amor,  n'estic  segura,  tornarà  a  la  superfície.  I  reprendrem la  nostra  història,  el  nostre 

enigma. 

L'enigma és necessàriament inesborrable –recordem la massa del confós de l'objecte en la 

consciència imaginant–. Anna demana a Alex trobar-lo per treure'n la densitat, per retrobar-

lo i “reprendre la història” –la seva, la de l'amor, però sobretot la de la seva representació–. 

Caldria que esborrés la por per separar Anna de Marc, per trencar el vincle edípic que els 

uneix,  perquè  Anna vencés  la  por  al  buit  –que  Carax  representava  a  la  seqüència  del 

paracaigudes– i pogués sortir del ventre patern –la cova on viu, la caverna de les ombres 

on havia estat construïda– i poder així, envellir com un cos lliure del dispositiu. L'enigma 

ja es trobava expressat en l'off de Marc a l'obertura del film:

No entenc el que passa. És recent. No aconsegueixo oblidar-ho. Una emoció ja no esborra a 

l'anterior com abans. S'amunteguen. Res no cicatritza. Abans he tingut por. I aquesta por es 

quedarà amb mi fins al final.

Carax mostra el tall a través del fosc com una constant actuant a la vora d'una rigidesa 

formal  que recorre  sovint al  manierisme i  a formulacions barroques.  A  Boy meets girl  

conservava una propietat de fosc de teatralitat, de fi d'acte, al llarg de la conversa entre 

Alex i Mireille la nit de la festa. (Mireille s'adorm i Alex estén la mà aixecada sobre el seu 

cos  simulant  una  carícia  –o  representant  el  gest  que  havia  verbalitzat  sobre  Florence: 

“acariciant la idea de acariciar-la”–; Mireille es desperta; es posa una còfia i diu que se'n va  

però es queda; la llum se'n va; es miren en silenci; la llum torna; Mireille canta Dis quand 

d'inventor, d'investigador, com un descobriment preciós com si jo fos la solució d'alguna cosa, a una cosa 
secreta i misteriosa. Que era allà, al fons seu. Que segueix allí al que, de vegades, m'aproximo tant però 
del que, sovint, m'allunyo anys llum. És esgotador. No tinc ni un segon per a mi”.
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reviendras-tu? Amagant la tornada dues vegades “Dis...”123 on el text revela les paraules de 

la desesperança; mentre Alex roman en el desenfocament, Mireille es confessa per acabar 

dient “sóc... sóc el que sóc” i s'apaguen els llums altra volta...). L'ús reiterat del tall duu a la 

descontextualització  i  a  la  possibilitat  de  construir  fórmules  abstractes,  de  gestos  i 

posicions canviants, de roba, etc. però també de planificació de càmera; la veu d'Alex pot 

abandonar el silenci –silenci que trobàvem a la seqüència anterior transposat en ressons 

formals de cinema mut124– i declara efusivament el seu amor d'esquenes a càmera –és ell 

qui parla o el seu off?– es gira per dir-li que l'estima, però que és millor dir-ho callat. Carax 

mostra el braç de Mireille i Alex el ressegueix fent al·lusió a la decrepitud, a la vellesa de 

la carn. I segueix: 

Però  l'amor...  Ho  entens  Mireille?  Sense  mai  odiar-nos,  per  estimar-nos.  Sense  cap  mal 

pensament.  […]  I  potser  en  veure'ns  tan  forts  junts  Florence  vindrà  un  dia  a  unir-se.  Tu, 

Florence i jo. Jo, enamorat viatjant entre una i altra. Serà commocionant. Només s'avança amb 

anades i vingudes. De seguida et cansaràs de moure'm de mi mateix. […] I el teu entusiasme 

fondrà la nostra malenconia. 

Abandonant les paraules del cos per parlar d'amor, Carax construeix l'Oscil·lant en la seva 

naturalesa:  mentre l'off  afirma el  flux,  la  necessitat  del  trànsit  per  reconstruir  l'ymage, 

Florence, Alex dirigeix les paraules als ulls de Mireille i aquesta la mirada a la boca des 

d'on surten els mots d'Alex. I de la formulació en futur, al condicional, la càmera puja pel 

rostre d'Alex i Mireille tapa la boca del jove quan aquest demana escapar del monòleg, de 

la paraula, per poder només veure. La fissura sobre la imatge –des del fosc i des del fosc 

que  cobreix  els  cossos,  les  esquerdes  que  formen,  els  desenfocaments...–  és  fissura 

provocada per la paraula com una venjança sobre una paraula que ha construït l'ymage i 

que fa que els cossos –la imatge, l'única que la pantalla mostra– siguin vistos malaltissos; 

tanmateix,  la  paraula  d'Alex  es  desborda  novament  trobant  la  sortida  en  el  tall.  Alex 

segueix:

M'agradaria,  Mireille,  sortir  del  monòleg,  diarrea  del  meu  cap.  No  aprofitar-me  del 

sofriment com una música. No enterrar l'estimada amb paraules. Però si callo es mata.

123“Digue'm quan vindràs, digue'm almenys si ho saps. Que tot el temps que passa no es recuperi gaire, que 
tot el temps perdut no es recuperi més”. (Barbara, 1965). No casualment és el disc que Alex havia robat 
en una botiga de discos.

124A la  seqüència  mateixa  de  la  festa  Alex  fa  cita  explícita  al  gènere  quan,  mentre  es  comunica  amb 
l'exmaquinista de cinema mut, Alex mira Mireille, que s'amaga darrere un tovalló fent un gag d'slapstick 
mentre a la banda de so hi resta el piano. “El cinema mut m'ha potser marcat més perquè era mut a l'època  
en  què  vaig  començar  a  anar  al  cinema.  Anava  sovint  a  veure  Lillian  Gish”.  Paraules  de  Carax  a 
“Dialogue en apesanteur. Philippe Garrel rencontre Léos Carax”. Cahiers du cinéma. Novembre 1984. nº 
365. 
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Caldria  esborrar la  paraula  per  tornar  a  començar,  “per  reviure”,  però  l'amor,  sense 

l'ymage, és un cos que es podreix i es mor. La lluita de la imatge i la paraula sobre el teixit 

indesxifrable  que  forma  la  consciència  imaginant  de  l'objecte  chez  Carax comença  en 

aquest tall que a Mauvais sang es dóna sobre la mà d'Alex la nit en què obre les caixes on 

hi guarda els seus llibres.125 I amb la mateixa mà haurà d'agafar l'enigma del virus. Carax 

mostra la ferida de la mà per deixar que la càmera hi penetri i mostrar el seu estat malaltís: 

un cel estrellat remet a la mirada de Mireille al final de Boy meets girl, i és aquí fosc que 

penetra a l'interior de la cambra d'Anna i Marc. Anna, estirada, li demana ser feliç però que 

no el deixi d'estimar. Al seu costat, la imatge de Marc apareix deformada en el mirall; la 

càmera es dirigeix a Marc mirant-se en un segon mirall rovellat; el colpeja: “va en retard”, 

diu. Un banc d'efímeres es topa contra el mirall. El mirall és la càmera; les efímeres –els 

insectes més vells de la Terra, en fase adulta, car els més petits són aquàtics– enganxades al  

mirall representen l'únic amor que resta en aquest espai. 

A  Mauvais  sang  el  tall  del  muntatge  conserva  l'experimentació,  l'aturada  de  la 

visibilitat de l'esquerda sobre l'esteticisme de la imatge i Carax en fa ús també per prevenir 

el contacte entre els cossos d'Alex i Anna, el contacte del qual destrossaria el poder de 

l'ymage. I el moviment que precedirà el tall prové d'un segon travelling,  que es troba en 

una música. “Poses un disc? Ràpid, abans que la malenconia ho domini tot”, li diu Anna. I 

després d'una primera cançó, sona David Bowie de nou que canta l'intent d'un Modern love  

que li fa abandonar el local –en direcció a Lise?–, com objecte posseït per la música però 

també  per  la  càmera  que  l'estira,  el  seu  cos  es  plega  en  el  dolor,  i  es  delecta  en  les 

acrobàcies fins que s'atura. La música se'n va i sent la veu d'Anna cantant sobre el silenci. 

Alex corre ara en direcció contrària, perseguint la veu sobre el buit en un alentir. “Anna, 

creus que existeix l'amor que va ràpid però que dura per sempre?”. No casualment Léos 

Carax apareix físicament poc després d'aquestes paraules; mirant pel vidre des del carrer. 

És el voyeur del barri i a Anna li recorda el seu primer xicot, Julien Destouches, amb qui 

van prometre suïcidar-se abans dels 20 anys. [(Des)touches, en francès, tocars]. El Tocar 

de Carax, el de la pregunta d'Alex, és el prec a un amor accelerat sense límits temporals. 

Ella, d'altra banda, li ofereix una insòlita negació en alentir que podria ser una negació del 

mateix alentir. Alex/Carax demana una pertorbació de l'oscil·lació del moviment però que 

aquesta  no modifiqui l'eternitat  de l'ymage.  Fa creença en una fuga, la mateixa que es 

125Després de la ferida d'Alex sobre la mà, Thomas li deia: “Havia de desconfiar de tu. Em vas dir moltes 
vegades que  les  teves  novel·les  preferides  eren  aquelles  en  les  quals  una frase  impedia  la  vida  dels 
personatges.  Però tot es paga. Vas llançar les frases com ganivets i ho pagaràs”.  Novament el fosc es 
pronuncia sobre la imatge; el rostre d'Alex tapa l'únic ull a través del qual Thomas pot veure i Carax deixa  
visible el pedaç que amaga la ferida.
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donava en la imatge en què abandonava Lise; en aquesta però, els dos rostres s'esborraven. 

Havent trobat la medicina, a punt de morir-se, diu: “He viscut tota la meva vida sese cap 

ordre. Com un esborrany. Com una onada, que sempre es trenca en ple oceà, que mai no 

arriba a la platja ni a les roques”. Lise arriba i Alex té temps de veure per primer i últim 

cop –recordem que només les primeres vegades li agraden– els seus dos amors junts. El 

cos  d'Alex  ja  ha  mort,  però  encara  conserva  la  veu  del  ventríloc  –el  ventríloc  seria 

l'expressió a través de la qual Alex arribaria a parlar a través dels ulls–, Alex clou els ulls –

que acompanya amb un fosc més– i li diu a Lise que un dia tornarà a viure el que han 

viscut. Lise se'n va. Anna arrenca el corre per la pista d'aterrissatge i es toca la galta, on 

Alex li ha deixat una marca de sang, estén els braços lentament cap al cel. El seu moviment  

s'accelera i apareix l'últim negre mentre sona la cançó que Alex havia posat a l'atzar i que 

Anna havia demanat per superar la malenconia. Un últim fosc omple la pantalla. És la mà 

cicatritzada  d'Alex que la ve a buscar per retrobar-la al Pont-Neuf. 

Jean Vigo retorna amb L'Atalante (1934) a Les Amants du Pont-Neuf (1991). Carax 

volia tancar la trilogia del seu personatge, pensava en Musset i el final de les Confessions  

d'un enfant du siècle, i el seu últim film havia de cloure l'adolescència que hauria engrandit 

Lavant. Alex retrobava Michèle (Binoche) al mateix pont per on el personatge seguia el 

travelling de Carax. L'amor recomençaria des de zero per acabar ràpid, es dibuixaria com 

un foc d'artifici, però asseguraria alhora la seva continuïtat fent desaparèixer la parella en 

vaixell,  al costat  d'una parella ja envellida. Carax feia possible així el somni que havia 

tingut el seu personatge, abandonant a  Les amants du Pont-Neuf  l'abstracció formal per 

agafar-se al clixé. La ferida ja no apareix des del fosc, sinó a l'ull de Michèle. Des dels ulls 

de Michèle, Alex és, com la resta, “una flama imprecisa” i la impossibilitat de veure'l es 

palesa en no arribar a dibuixar-lo; després del primer èxtasi d'amor, la càmera de Carax 

explicita per primer i últim cop Àlex des dels ulls de Michèle, totalment difús. Però la 

flama no serà imprecisa mentre pugui ser tocat, mentre sigui el braç guia de Michèle –“tu 

seràs allà, seràs el meu bastó de cec, la barana de les escales, el meu gos guia”–. Abans de 

conèixer-lo,  quan encara podia servir-se del pinzell  per plasmar sobre el llenç allò que 

veien els seus ulls, per Michèle l'amor només girava al voltant de Julien –Carax li posa el 

mateix nom que a l'actor que mirava pel vidre a  Mauvais sang i que era ell mateix–, un 

violoncel·lista que hauria estat només objecte de contemplació i que apareix al film com 

una forma sense cos o una veu sense rostre, car Julien no té rostre i quan per fi sembla que 

l'ha trobat i el seu rostre es fa visible, Michèle desperta; el rostre real no apareix –l'única 

al·lusió visible que se'n fa en el  real  és a través de les notes del  llibre i  de les seves 

pintures– i la veu de Julien no és la seva sinó la pròpia del violoncel –no casualment, 
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l'instrument amb un timbre sonor i una tessitura més similar a la veu humana– que Michèle 

persegueix per arribar així al seu cos. Enamorar-se de la no-existència d'un cos hauria estat 

la causa de la malaltia dels seus ulls. Alex, per contra, és acròbata, pur moviment d'un cos a 

l'espai; ell li ensenya a sentir des de la seva pròpia carn que Michèle deixa suar, sagnar, 

colpejar o plorar, amb què s'embruta o deixa nua, que mou per córrer, cridar o tirar-se pel 

precipici.  I si el vagabundeig nocturn amb Alex suposa una recuperació de la fisicitat de 

Michèle amb el seu entorn, Alex, fins aleshores desconeixedor de l'amor, és qui l'explora 

en les facultats imaginatives de Michèle. “Algú us estima. Si estimeu algú dieu-li demà el  

cel és blanc i si sóc jo respondré però els núvols negres. Així sabrem com és que estimem”, 

li deixava apuntat a Michèle en una llibreta mentre dormia. Similar al miracle del raig verd 

que obrien aquestes pàgines, l'amor naix aquí també del poder de les paraules: l'endemà el 

cel és blanc i els núvols negres,126 i el mateix moviment extern apareix també a les aigües 

del riu quan, després de deixar-li la nota, Àlex tira una pedra a l'aigua i contempla el seu 

rebot  mentre  pronuncia  “Michèle”  en  cada  marca  que  la  pedra  deixa  a  l'aigua.  A 

l'infantilisme del  seu joc s'hi  suma l'alentir  del  moviment  de les onades  que emfatitza 

l'impacte sobre les aigües, el mateix que viu i senten els ulls del noi. 

Carax fa visible la unió dels dos cossos. Michèle recupera la vista i el seu parlar, 

com el Pont-Neuf, que havia estat  en obres –metonímia de les obres d'un film que va 

comportar tres anys de rodatge– esdevé sòlid. En veure Alex pronuncia: “t'imaginava tal 

com  ets”.  El  tangible  ha  esborrat  la  ferida  i  ha  substituït  el  sentit  com  una  forma 

d'escriptura que esborra la  precedent. Amb tot,  és  tangible  que prové de l'explosió,  de 

l'artifici,  del  somni,  d'aquest  Pont-Neuf  fals.127 Aristòtil havia  apuntat:  “l'aire  i  l'aigua 

[intermediaris] són per la vista, l'oïda i l'olfacte [sentits], el que la carn i la llengua ho són 

pel  tacte”.128 Michèle  es  lliura  al  cos  d'Alex,  a  la  seva  carn,  com  si  aquesta  fos 

l'intermediari de la seva vista. La ferida es tanca com un pegat que no deixa veure les 

aigües  de  sota.  El  misteri  de  la  visibilitat  s'esvaeix.  No  hi  ha  reenviament,  no  hi  ha 

precipitació d'un horitzó a  l'altre,  sinó que el  desviament  és desviament  sense retorn  i 

l'últim pla fa patent aquest moviment: per mar, la parella desapareix en direcció recta. Fent 

del clixé la possibilitat d'un renaixement de la imatge que havia presentat malaltissa en els 

films anteriors, Carax manifesta una proximitat amb l'artifici que entronca amb l'actitud 

126Alex verbalitza allò que a Mauvais sang havia somiat i que només podia dir des de l'off mentre mirava el 
rostre d'Anna pel mirall; al somni hi apareixia ella que li deia a l'orella: “Si veus aparèixer una lluna 
groga als meus ulls és que gaudiré. Vaig mirar fixament als teus ulls. Al cap d'una estona vaig veure dos 
llunes grogues petites i em vaig despertar”.

127“Era fals, sentíem bé que ressonava quan caminàvem, era com una escena de teatre i a la vegada, quan 
intrepretàvem a fora, sobretot a la nit, hi havia moments de total il·lusió. [...] va ser realment un lloc 
d'experimentació,  un taller  de treball”.  Paraules  de Denis  Lavant.  OSTRIA, Vincent.  “Entertien avec 
Denis Lavant”. Cahiers du cinéma. Especial Les Amants du Pont-Neuf. Nº 448. Octubre 1991. p. 19.

128ARISTÓTELES. Acerca del alma. p. 138.
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que  havia  expressat  Derrida:  el  cinema  com  la  possibilitat  de  mantenir  una  relació 

privilegiada i original amb una imatge que associem a les emocions de la infantesa.129

2.3. Mathieu Amalric, el nou germen d'entre els morts

“¿Qui  m'acompanya  a  aquesta  hora  sense  guiar-me  i  a  qui  jo  tampoc  no  guio?”,  es 

preguntava  Breton  quan  volia  prendre  consciència  del  moviment  de  la  seva  errància. 

Masahiro Kobayashi a Wakaranai: Where are you? (2009) posa avui el seu fill Yuto davant 

la càmera per seguir-lo en un moviment similar; Kobayashi segueix les esquenes de Yuto, 

qui per la seva banda resta atent al canvi que pugui facilitar-li el gir i pugui, així, mostrar-

se a la càmera. Però el gest no arriba. En aquest homenatge a Antoine Doinel, Kobayashi 

vol que sigui el mateix actor francès el braç que guiï el personatge; amb tot, no s'atreveix a 

portar Léaud sobre la pantalla i deixa sobre el fosc amb què obre i clou el film els cants del 

pare a l'infant que al·ludeixen a l'esperança de poder seguir un camí cap a la llum. Tsai 

Ming-liang,  per la  seva banda,  a  Visage  (2009),  apropiant-se  de dues  de les muses  de 

Truffaut,  Jeanne  Moreau  i  Fanny  Ardant,  i  acompanyant  al  gest  fetitxista  una  revisió 

d'insòlit erotisme del mite de Salomé, força Léaud –cos que ja havia mostrat al cementiri 

de Montparnasse a  What time is it there?  (2001)– a trobar el seu espai al Louvre. Ming-

liang apunta fer el mateix que hauria fet Truffaut: mostrar l'actor ell mateix; però la ferida 

del temps fa que l'infantilisme encantador que tenia Doinel mostri avui el seu patetisme. En  

ambdós casos, Léaud, símbol d'un rostre i d'una veu irrecuperables, palesen la magnitud 

d'un horitzó que avui “continua essent, es vulgui o no per als cineastes contemporanis, un 

horitzó sempre lluminós i molest a la vegada”.130 Aquest horitzó que travessa geografies 

entrava en contacte a la mateixa França amb Irma Vep (Olivier Assayas, 1996), on Léaud, 

interpretant  René,  un  cineasta  que  s'ha  de  fer  càrrec  d'un  remake  de  Les  vampires  de 

Feuillade, concedeix el paper de Musidora a Maggie Cheung. Com respectar avui el silenci 

del mut? Com escapar de la tautologia de la imatge volent arribar a la mateixa? Léaud 

encarna  la  runa  d'un  cinema  que  mira  les  brumes  que  cobreixen  el  primer  horitzó  i 

l'inassolible  ressona  al  seu  cos,  en  forma  de  descomposició  nerviosa  que  l'obliga  a 

abandonar el film.

Entre el 2007-08 l'obra Olivier Assayas i Arnaud Desplechin es troba a  L'heure 

d'été i  Un conte de Noël presentant en ambdós casos la institució familiar com l'espai on 

129“El que conservo gràcies al cinema és una relació privilegidada i original amb la imatge. Sé que existeix 
en mi un tipus d'emocions lligades a les imatges i que provenen de molt lluny. No cal expressar-les a 
través d'una cultura erudita o filosòfica. Per mi, el cinema segueix sent un gran gaudi amagat, secret, àvid,  
llaminer,  i  per  tant,  infantil.  És  precís  que  segueixi  sent  així”.  DERRIDA,  Jacques.  “El  cine  y  sus 
fantasmas. Conversación con Jacques Derrida”. A Desobra. Pensamiento, Arte, Política, nº 1. Madrid, 
primavera-estiu 2002, p. 93.

130 VASSE, D. Le nouvel âge du cinéma d'auteur français. Paris: Klincksieck, 2008. Cit. p. 27.
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els fantasmes de la història retornen al present; l'encontre no és casual tenint en compte 

l'esforç que ambdós autors dediquen a la mateixa idea de renovació la història d'un cinema 

precedent: “em trobava al centre d’una sèrie de tensions entre una idea del cinema que el 

contemplava com un paradís de la innocència perduda i una altra idea que observava com 

un espai en constant evolució estètica”,131 reconeix Assayas, i per la seva banda Desplechin 

apunta “em trobo davant d’una contradicció: sostinc que hi ha un problema del cinema 

francès amb la seva història. I al mateix temps, estic segur que cal veure els films fora de la  

història del cinema”.132 Però mentre les línies de fuga del primer es presenten incapaces de 

ser concebudes sense el préstec d'altres geografies que van de la música i la revisió del 

gènere  en clau nord-americana (Clean,  2004) a l'entrada de la imatge virtual en el  real 

(Demonlover,  2003), el  segon  es  manté  ferm  a  les  creences  en  una  mateixa  història, 

família, o en la seva pròpia autobiografia al nucli de la qual –i que mostraria a  L'Aimée 

(2007)– s'hi troba la casa de Roubaix on el cineasta va néixer i on hi guarda el record de la 

seva difunta mare.

El mateix any en què Assayas estrenava Irma Vep, Desplechin presentava Comment 

je me suis disputé...  (ma vie sexuelle),  una comèdia àcida que alguns considerarien  La 

maman et la putain de l'últim cinema francès. Era el que Desplechin definiria com el seu 

“primer  film: autobiogràfic,  quotidià,  sentimental  i  molt  francès”,133 tot  i  que,  en 

cronologia, vingués precedit de dos altres films sobre el dol: La vie des morts (1991) i La 

sentinelle (1992). La descripció de Desplechin era ben clara. El cineasta es presentava per 

primer cop a ell mateix i ho feia sota el nom joycià de Paul Dedalus que donaria nom al 

que seria l'actor promesa del nou cinema francès, Mathieu Amalric. Amalric/Desplechin, 

unint-se a la troupe dels dos films anteriors, naixeria d'una escletxa de llum sobre l'horitzó 

de les runes; sortint d'entre els morts per començar a viure novament des d'un impuls de 

fuga que prové de l'amor, de la seva disputa o de la disputa de la vida sexual.134

Comment  je  me suis  disputé...  (ma vie sexuelle).  El  títol,  retorçat,  requereix fer 

atenció al nexe entre la semàntica i la sintaxi. Dividit en dues parts, demostren ensems la 

131QUINTANA, A. Olivier Assayas. Líneas de fuga. Gijón, Festival Internacional de Cine de Gijón, 2003. p. 
95.

132BAECQUE, A. JOUSSE, T.  Le retour du cinéma. Entretien avec Arnaud Desplechin.  Paris: Hachette, 
1996. p. 127. 

133Desplechin a Fabrice Pliskin. Le Nouvel Observateur. “Le grand oral de Desplechin. Comment je me suis  
disputé...”. 13/06/1996. p. 62.

134Reprenent la història del cinema i la figura de Léaud, el 2001 a Le pornographe Bertrand Bonello posaria 
en paral·lel la relació història-història del cinema / amor-desamor. Léaud representa el cineasta del 68 la 
passió del qual s'esvaeix davant el mateix entrebanc de no poder arribar a la imatge que un dia va servir 
com un acte revolucionari. L'escletxa de llum s'obre a través del seu fill sobre qui hi ha la passió de 
comprendre la Història –que Bonello fa explícit en cloure el film citant Pasolini: “la Història és la passió 
dels fills que voldrien comprendre els pares”–, passió que es tradueix com l'impuls del naixement de 
l'amor mentre per la seva banda Léaud abandona silenciosament la seva parella Jeanne.
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impossibilitat de la seva separació: si el primer sintagma es formula en un passat que es 

manté sostingut i obert per uns punts suspensius, el segon es presenta aïllat pel tancament 

d'uns parèntesis que requereixen alhora del verb del sintagma precedent. Si passem a les 

primeres imatges, a la segona seqüència del film Paul es troba entre aquests dos temps: un 

passat a la casa pairal de Paul mostrat en forma d'imatge-record i un present en què Paul, 

remetent-se a les imatges del passat, es troba amb els amics la nit de cap d'any; entre els 

dos temps s'hi troba un passat immediat de Paul reposant sobre la butaca del psicòleg; des 

d'aquest temps intermig naix el discurs de les imatges de la infantesa que enllacen amb el 

present, fent virar –des de la indiferència amb què es pronuncia al psicòleg– el que hauria 

estat una confessió terrible, a una exposició pública sense pudor. Mostrar indiferència amb 

el passat és l'única manera que té Paul de no prendre consciència del pas del temps però 

quan en pren consciència, el  passat  aixafa l'avenir i  Paul entra en paràlisi.  La visita al 

psicòleg apunta cap a un primer símptoma de la seva patologia després que Paul s'assabenti  

que Rabier –que havia estat company de promoció– és el nou director del departament 

d'epistemologia de la facultat de Nanterre on ell exerceix mentre, per la seva banda, Paul fa 

cinc anys que arrossega la seva tesi; tal humiliació el duria a reviure el mateix sentiment 

que d'infant va viure amb el seu pare. La paràlisi es manifesta físicament quan Paul arrenca 

a córrer i la càmera el segueix d'esquenes; Paul s'atura al mig d'un camí per intentar seguir 

amb  la  mirada  el  que  encara  li  falta  per  recórrer  mentre  Desplechin  abraça  Paul  en 

travelling  semiciruclar, moviment al qual segueixen plans de vegetals que remeten a la 

impossibilitat del moure's. La paràlisi renaixerà a Rois et Reine (2004) i Un conte de Noël 

per pronunciar-se en forma d'impulsos violents i moviments d'alteració de l'equilibri i de 

coordinació respectivament; en aquest últim cas, la vorera actua com un abisme als seus 

peus, obligant-lo a cloure els ulls i a estendre la mà; amb tot, el cos no aguanta la gravetat i 

cau plegant-se dels 90 als 0º. 

“Hem de creure en el cos, perquè el cos és com un germen, un germen de vida. I em 

sembla que només des del plaer del cos és possible recuperar un vincle amb el món”,135 

apuntava  André  Téchiné.  Desplechin  reitera  sovint  que  el  cos  és  el  privilegi  del  seu 

cinema136 però el  que li  interessa del  cos és aquesta  idea  de germen,  de matèria  física 

invariable i alhora efímera i voluble davant qualsevol fenomen extern. Des de la naturalesa 

ambivalent de l'òrganic, la paràlisi es presenta com el xoc i la hipnosi necessària a partir de 

135JONES,  Kent.  André  Téchiné:  la  estrategia  de  la  tensión.  42  Semana  Internacional  de  Cine  de 

Valladolid, 1997. Cit. p. 152.

136“Els personatges són l’únic important. Sé que si ho sacrifico tot és per fer-los interessants, a canvi el film 

al final trobarà la seva forma” (SALVÀ, B. Diari Avui. “La família és un camp de batalla”. 05/06/08) o 

bé “l’escriptura ve tota sola. La il·luminació, el quadre... tot ve del treball amb l’actor” (DVD Cahiers du 

cinéma / Deux Films. Supplément: Jean Douchet et Arnaud Desplechin, une conversation. Janvier 2003).
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la qual el cinema ha d'actuar per trobar la transaprència a l'opacitat del personatge, fent 

d'ella el microscopi que s'aproxima als sobresalts invisibles per l'ull, el mateix microscopi 

amb el qual Mathieu (Emmanuel Salinger) a La sentinelle observa el crani desconegut per 

veure  imatges  com  les  que  mostren anys  més  tard  les  anàlisis  del  càncer  de  Junon 

(Catherine Deneuve) a Un conte de Noël.137 En ambdós casos Desplechin s'alimenta de la 

metàfora del seu propi treball, ensenya el rol que han de prendre les operacions formals per 

investir els cossos i el deure de trobar en la poètica la millor eina d'investigació de l'ésser. 

En  el  primer  cas,  Mathieu  mostra  el  crani  com  l'objecte  d'una  escultura  que,  amb 

l'abstracció del material pel microscopi sembla passar pel laboratori primer i després per un 

taller de dibuix quan arriba a  recompondre'n el rostre mentre,  paral·lelament, sentim els 

cants de l'audició de la germana de Mathias; a Un conte de Noël els càlculs de probabilitats 

sobre una pissarra evoquen i  conceptualment un quadre d'expressionisme abstracte;  les 

operacions que s'hi duen a terme demostren que Junon només està potencialment malalta o 

que  estadísticament  ha  de  morir  dues  vegades,  exercicis  sotmesos  a  una  interpretació 

anàloga a la que Abel fa llegint les partitures de jazz que dota la textura musical del film. 

“Tot està en joc, cal anar del discret al continu”, diu el matemàtic. Desplechin concep el 

cinema  com  el  mateix  llenguatge  cinetífic  i  musical,  com  formes  de  llenguatge  que 

parteixen del  discret,  de les limitacions  i  trencaments,  de l'elemental,  per,  sense deixar 

d'observar aquest, arribar al continu que pugui resoldre l'enigma. 

A La sentinelle  hi trobem altra volta un moviment que fa síntesi  del  treball del 

cineasta.  Mathieu  entaula  per  primera  vegada  una  conversa  amb Claude  (Emmanuelle 

Devos) i novament el llenguatge de l'art i la ciència se solapen quan el protagonista confon 

els esquemes dels apunts de Claude d'història de l'art amb exercicis de matemàtiques; sobre 

el diagrama, un exercici de la visió que Claude ensenya a Mathieu: ambdós es miren l'ull 

esquerre i en el moment en què Claude canvia la direcció per mirar l'ull dret, les mirades es 

creuen al punt mig entre els dos, “és aquí on es troben les mirades” diu Claude; Mathieu 

entén  l'exercici  com  una  forma  de  seducció  i  Desplechin  interposa  tres  talls  que 

impossibiliten l'aproximació de l'actor al cos de la noia. Desplechin fa de la fragilitat de la 

veu de Devos, de la seva mirada i d'un somriure entre la complicitat i la ironia, la visibilitat 

de  les  mateixes  esquerdes  físiques  que trobarà  en  l'histrionisme  i  el  rostre  cubista 

d'Amalric.  Sobre  Devos  hi  ha  una  mirada  d'encantament  que  es  pronuncia  com  una 

137 De fet, Rossellini ja establia un paral·lelisme entre el microscopi i la capacitat de detall de la càmera: “El 

cinema també és sens dubte un microscopi. El cinema pot agafar-nos de la mà i fer-nos descobrir coses 

que l'ull no pot percebre (com els primers plans, els detalls, etc.). En aquest sentit és un microscopi. Més 

que cap altre tema, Una voce umana m'oferia l'oportunitat d'usar la càmera microscopi, i sobretot quan el 

fenomen a examinar s'anomenava Anna Magnani”. ROSSELLINI, R; BERGALA, A.  El cine revelado.  

Barcelona: Paidós, 2000. p. 46.
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prolongació  de  la  hipnosi  provinent  de  la  paràlisi  del  cos  de  l'actor.  Aquesta  mirada 

apareixia ja a La vie des morts quan Devos arriba a la casa dels Mac Gillis amb la resta de 

cosins. En baixar del cotxe, la càmera mostra un a un els rostres fins que arriba a l'actriu on 

es mantenia rígida per fer visible com surt del cotxe, moviment que recuperaria a Rois et  

Reine on l'actriu es presenta al principi del film i la càmera en mostra les cames mentre 

Devos  baixa  del  cotxe  per  després  mostrar  el  rostre  en  travelling  circular;  Devos  és 

encantament i fenomen de sorpresa que apareix a la meitat del film a La sentinelle, Esther  

Kahn i Un conte de Noël, al primer, contemplada per Mathieu a través d’una porta de vidre 

que no filtra el  so,  però on la  càmera novament  manté el  quadre de Devos;  la  veu es 

presenta a Esther Kahn (2000) des de l'exòtica música de flauta i percussió que segueix el 

cineasta  per  arribar  a  l’actriu  ballant,  la  càmera  n’ensenya  la  cabellera  primer  abans 

d'arribar a un flirteig entre l’audiència del ball i ella, entre Devos i la càmera. 

Aparentment  l'Emmanuelle  Devos,  interpretant  Esther,  de  Comment  je  me  suis 

disputé... (ma vie sexuelle)  no té res a veure amb aquest encantament. Representa l'amor 

rutinari, l'únic amor conegut per Paul, és l'obstacle que li impedeix aproximar-se a l'ymage 

que encarna Sylvie (Marianne Denicourt), vinguda dels somnis i representada en el real 

sobre l'espai en blanc que ocupa el seu apartament, així  com al cos de Valérie (Jeanne 

Balibar), contemplat en l'ombra, l'amor adúlter de l'aventura. Però si mirem la relació de 

Paul  entre  les  tres  en  la  temporalitat  que  representa  cadascuna,  Sylvia  pertany  a  una 

aventura  del  passat  que  no  es  fa  visible  més que  des  de  la  paraula  de Paul  explicant 

l'experiència a Valérie i aquesta, per la seva banda, correspon a un present sense passat 

–“Valérie no té ni por ni tendresa perquè no té nostàlgia d'infantesa”, apunta l'off  citant 

Kundera– mentre que Esther és tot el que hi ha hagut i amb l'afirmació de “Paul ha estat 10 

anys  amb Esther”  tanca  el  film.  Tal  afirmació  ratifica  que  només  hi  ha  Esther  i  que 

l'encantament no existeix ni per l'ymage ni per un cos sinó per les dues coses alhora que 

necessàriament es conceben de forma separada. La separació cartesiana de Sylvia i Valérie 

representa d'aquesta manera les dues formes d'un llenguatge discret que comprenen l'únic 

cos existent d'Esther, qui integra el  Com em vaig disputar...  des d'una adolescència que 

segueix i seguirà i (la meva vida sexual) tancada i sense temps verbal. Valérie i Sylvia són 

cos i d'ymage que fan que les paraules i l'acció de Paul i Esther canviïn d'una seqüència a 

l'altra, entre escenes, entre moviments i gestos, passant del “t'estimo” al “t'odio” en una 

mateixa frase. Sylvia i Valérie emergirien així des del mateix tall per on retorna el fantasma  

del passat, però a diferència d'aquest, són fantasmes que fan que la vida de Paul, del seu 

cos, del seu germen, entri en moviment i eviti així l'obertura de la ferida des de l'estaticitat 

de la paràlisi. Sylvia i Valérie ocuparien així el punt mig del joc de la visió entre Mathieu i 
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Claude, allí on es precipita l'actor, on hi ha el dit que marca el punt d'unió on es creuen les 

mirades, punt necessari perquè els dos amants puguin veure's, dit generador de l'impuls de 

l'actor i tanmateix intocable. Car Devos suscita el fenomen de la visió i la seducció, però 

ella no ocupa ni un univers ni l'altre, ni un cos ni una ymage, sinó l'espai que les facilita; i 

segons el mateix autor no hi ha altre espai on tingui lloc una relació: “diem sempre que les 

persones estan juntes per amor o per desig sexual. Això no és així. A la vida, la major part 

de la gent s'ajunta per facilitat”.138 Les aproximacions a Sylvia i Valérie es mostren en la 

llunyania;  sobre Valérie l'apropament manifesta la por –a tall d'exemple, quan Valérie i 

Paul parlen sobre allò que podria unir-los, Valérie s'aixeca del sofà per dirigir-se a Paul i 

aquest s'aixeca com si hagués vist en ella el mateix dimoni– sobre Sylvia hi ha la necessitat 

d'amagar-se  –necessitat  que  es  presenta  ja  a  la  segona  seqüència  quan  Paul  baixa  les 

escales del bar i en creuar-se amb Sylvia, l'un i l'altre es tapen el rostre mentre la càmera 

s'aproxima sobre Sylvia i mostra la mirada entre els dos en set talls–. Sempre que Paul 

parla d'una noia s'aparta de la realitat per col·locar-se, com ho fa a l'apartament de Jean-

Jacques,  darrere  les cortines  a  la  manera  d'un espectador  de  teatre,  fent  especulacions 

infantils  en dibuix sobre l'anell  de Valérie  i  mostrant,  només des dels  somnis,  des  del 

record  o  des  d'una  trucada  telefònica,  l'única  aproximació  física  possible  a  Sylvia. 

L'Oscil·lant, suscitat des d'Esther, pren posició al fora de camp, on la paraula i el cos –

Sylvia i Valérie– es reenvien l'una a l'altra tornant a la ferida sobre el camp real, per obrir-

la  i  tancar-la.  El  tall  prendria,  així,  la  forma d'expressió  del  germen de  l'actor,  de  les 

sinapsis que formen les connexions neuronals (del qüestionament) i dels impulsos de la 

sang que faciliten el moviment de l'individu (de les pulsions sexuals). Des de la càrrega 

dual del tall es lliura Desplechin al Tocar, abraçant així els dos camps, les dues parts que 

formen l'estructura de partes extra partes que ja apunta el títol, parts separades entre elles i 

dependents l'una de l'altra sobre el cos de Devos.

138Paraules  de  Desplechin  a  Fabrice  Pliskin.  Le  Nouvel  Observateur. “Le  grand  oral  de  Desplechin. 
Comment je me suis disputé...”. 13/06/1996. p. 62.
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Rois  et  Reine  arrencaria  a  partir  del  final  de  Comment  je  me  suis  disputé...  (ma  vie 

sexuelle). Amalric i Devos ja no estan junts i no casualment la ferida del seu passat es 

manté oberta fins al final. Nora (Devos), dedicada a viure entre els fantasmes de la mort 

del  pare  del  seu fill  Elias  que  reapareixen els  últims  dies de  vida  del  seu  pare  Louis 

(Maurice Garrel); mentre Ismaël Vuillard (Amalric) ja no pateix paràlisis puntuals sinó que 

resta tancat en un centre psiquiàtric. La prova de la necessitat de la permeabilitat entre els 

dos camps, de la necessitat del retorn al passat i caminar pel mateix retorn per mirar alhora 

l'altre camp es manifesta després de la mort de Louis, quan Nora crema les pàgines de 

l'últim llibre del seu pare en el qual mostrava l'odi vers la seva filla, coincidint amb el dia 

del seu casament amb Jean-Jacques, i Ismaël, per la seva banda, escapa finalment de la 

neurosi en l'encontre d'una noia, Arielle (Magali Woch) a qui anomena “la petite chinoise” 

trobant  en  ella  l'espai  estranger  que  podria  ajudar-lo  a  renéixer,  amb  tot,  requereix 

novament de Nora –que hauria estat la causa de la neurosi– a qui s'aproxima a través del 

seu fill Elias. En un epíleg a cavall entre l'esperança i la impossibilitat de canviar allò que 

ja s'ha escrit, Ismaël i Elias es retroben per passejar-se entre les restes humanes del Museu 

de l'Home on Ismaël li diu: “el passat no desapareix sinó que al contrari, ens prolonga. El 

que ens construeix són els records”.

Si  l'epíleg de  Rois et  Reine  es  pronuncia  com la  presa de  consciència  sobre el 

passat,  Un conte de Noël n'és la seva continuïtat, on Jean-Paul Roussillon torna a ser el 

pare del mateix actor sota el mateix cognom de família Vuillard. Però continuïtat també des  

de l'epíleg de Rois et Reine on Henri (Amalric) torna a fer el paper d'aquell pare que no és 

a través del seu nebot –fill de la germana odiada d'Henri– a qui Desplechin retorna el nom 

de Paul Dedalus.  Amalric es retroba a ell mateix i sobre un Elias que ja és adolescent 

seguiria la conversa de l'epíleg del film precedent. Ara no hi ha un retorn al museu sinó una  

extensió de terra on Paul i Henri corren junts davant la mateixa necessitat de fugir i seguir 

el seu impuls natural; durant la marxa, Paul, qui ja ha tingut un intent de suïcidi, confessa 

que se sent perseguit pel seu propi reflex i Henri li diu que tot i que ell cregui que està 

malalt, no ho està, que “tot és culpa de la malenconia que arrossega la teva mare. És ella 

qui s'avorreix, no tu. Estàs curat, Paul, has de ser feliç!”. Sobre Paul, Henri fa així elogi a 

l'acceptació del transtorn que escapa del real com l'única via que possibilita fugir de la 

malenconia,  que  Desplechin  celebra  substituint  les  el·lipsis  entre  els  foscos  per  fosos 

encadenats entre blancs. Per la seva banda, Devos –interpretant Faunia– retorna a Amalric i  

ho fa, tal com indicava el títol de l'últim capítol de Rois et Reine, “D'entre els morts...”. 

L'al·lusió a la traducció francesa de Vertigo no es casual i a L’Aimée Desplechin ja n'havia 

fet referència dedicant llargues panoràmiques al trajecte en cotxe que condueix fins a la 
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casa de Roubaix amb una banda sonora molt similar a la del film de Hitchcock i on, a 

través d’un quadre de l’àvia morta del cineasta, el seu pare explicava que l’avi després de 

la mort es va casar amb una dona que se li assemblava molt. A Un conte de Noël Faunia 

(Devos) substitueix l'amor d'Henri que va morir d'accident i que es deia Madeleine. Amb 

tot, Faunia no es presenta com la revelació de l'aura d'una ymage sinó, com li diria Henri, 

com “el contrari de Madeleine”. Faunia retorna a l'encantament de  Comment je me suis 

disputé... però somriu tot i saber que ella mai no serà “aquest nom estrany” de Madeleine. 

Matar l'amor per fer renéixer una cosa que s'hi assembli; només és així que sobre Henri no 

recau en la malenconia de l'antic amor, del passat de la seva família. I des de la mescla 

Desplechin troba l'expressió del moviment pulsional d'Henri que escapa del real, allí on hi 

ha Valérie i Sylvia; seguint l'estructura de conte que ja inaugurava a Rois et Reine des del 

propi títol, uneix a les entrevistes/confessions l'ús de fotografies i multipantalla; ja no hi ha 

un off  analític, sinó un off  que s'obre des d'un teatre d'ombres xineses per passar a ser un 

diàleg  entre  dos  intertítols,  sobre  personatges  i  situacions,  reformulant  el  cinema  mut, 

revisió a la qual s'hi afegeix el joc amb l'iris adoptant, junt amb els falsos  raccords, una 

lliure experimentació de reenquadrament que sovint respon al moviment dels personatges 

obrint-se i tancant-se segons la seva reacció. Des d'una forma que tendeix a la crispació, a 

l'exuberància  i  a  l'excés  que  Desplechin  troba  al  cinema americà  i  sobretot  en  Martin 

Scorsese,139 porta a l'extrem allò que ja anticipava a  La sentinelle, “que les coses quedin 

una mica mal fetes, que hi hagi una mica de joc, una mica d’imprevist”,140 despullant el 

valor contingut del Bergman de Fanny och Alexander (1982) –on a Un conte de Noël hi és 

més  present  que  mai  en  la  celebració  d’un  Nadal  en  família,  el  teatre,  la  mort,  els 

fantasmes d’aquesta  mort,  el  joc dels nens amb aquests fantasmes o l'ús dels mateixos 

fragments de Schumann– per escapar de la retenció des de la sinceritat però conservant la 

direcció centrífuga (pulsional) de la mateixa imatge-afecció que vol escapar del quadre. 

Només les pulsions del cos d'Henri/Paul Dedalus que Desplechin inscriu en la forma poden 

concedir la medul·la a Junon (Deneuve), musa de tot un cinema precedent.141 Desplechin 

139Tavernier i  Coursodon definien els personatges d'Scorsese com “la projecció de pulsions i fantasmes, 
l’afirmació d’un desig “gratuït” –però que és la seva pròpia justificació– d’anar fins al final alliberant les 
forces més primitives” mentre Jean-Philippe Domecq al·ludeix a la pulsió de la forma i a la fusió entre el 
realisme i a un cinema que n'escapa:  “el ritme pulsional que li  és tan particular (a Scorsese), tant  al 
découpage de les escenes com a l'ús de la càmera, reprodueix el ritme d’una joventut sempre a l’encalç de 
la  interioritat  i  contribueix  a  desterrar  la  sospita  de  trobar-nos  davant  un  cineasta  ‘realista’”. 
(TAVERNIER, B; COURSODON, J-P.  50 años de cine americano. Madrid: Akal, 1997. Cit. p. 836. / 
DOMECQ, Jean-Philippe.  Martin Scorsese.  Un rêve italo-américain. París : Continents-Hatier, 1986. p. 
23).

140Festival  de  Cannes  1992.  Sélection officielle  –En compétition.  La Setninelle.  Entretien avec  Arnaud 

Desplechin.

141Desplechin revisita Vertigo en l'encontre entre Faunia (Devos), intrús a la família i nova actriu francesa, 
entra al museu on Junon (Deneuve), mare de la família i musa de la Nouvelle Vague, observa un quadre; 
Desplechin  trenca  la  relació  harmònica  que  Hichcock  establia  entre  la  imatge  de  Carlota  Valdés  i 
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traça un retorn a Truffaut, retrobant en ell el braç-guia des del seu encantament més fosc, 

aquell de La chambre verte (1978) de l'obsessió per conservar la mort al món dels vius o el 

de Les deux anglaises et le continent (1971), film que sovint cita per recordar la seqüència 

del vòmit de Muriel després de la confessió d'Ann del seu amor cap a Claude; segueix el 

camí que Truffaut hauria fet oblidar al primer Antoine Doinel, retornant a l'infant salvatge, 

aquell que reconeixia a la psicòloga que no havia estimat mai a la seva mare i amb el qual 

Desplechin obriria Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle).

Madeleine, accepta que aquesta imatge és irrecuperable i posa novament en el rebuig entre les actrius una 
nova forma d'aproximació harmònica, aproximació que té lloc sobre el detall de la creu jueva que penja 
del coll de Devos, l'Estrella de David l'origen de la qual es remunta a una harmonia entre contraris entre 
l'ascensió al cel i el descens al terrestre, des d'on Desplechin planteja la convivència de l'orgànic i  el 
lirisme.
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TERCERA PART

La cerca en l'objecte filmat 
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1. L'excripció dels cossos a la pel·lícula

En l'esforç d'arribar  al  cos,  a  l'ymage,  per  poder  romandre  en el  binomi mateix de  la 

Imatge-Paraula, Jérôme abandonava la paraula que li permetia posar la mà al genoll. Louis 

cloïa els ulls per mantenir la mà al rostre de Marion mentre deia: “Tinc els ulls tancats i 

tanmateix et veig. Si fos cec em passaria tot el temps acariciant el teu rostre. Si fos sord, 

aprendria a llegir  els teus llavis amb els meus dits”. La pèrdua del sentit és inevitable 

davant el desig de sotmetre al tangible els altres sentits, tangible del qual es desprèn el 

moviment de l'actor a la cerca de l'ymage;  però la ferida del melancòlic s'obre quan el 

protagonista s'adona que no hi ha més que un cos tocant un altre cos.142 Louis segueix en el 

mirall de Marion, creient pintar sobre el seu rostre però Rohmer trenca l'encanteri de les 

paraules que Jérôme escrivia  sobre el  genoll  de Claire  en el  moment  en què deixa de 

ploure. La mà de Jérôme pren consciència que sobre la superfície on creia poder trobar el 

sentit només hi ha matèria estesa, oberta, matèria exposada, ex(peau)sition d'un cos.

A Corpus Nancy llança aquests atributs quan pensa en el cos –quan pesa el cos, diu 

ell– per definir-lo, en la seva ontologia, com l'espai on l'ésser és excrit. El cos de cadascú 

és l'espai estrany on l'ésser és expropiat, essent alhora el seu únic espai. Des de fora, des 

del visible, des del cos mateix, Jérôme i Louis excriuen volent escriure, busquen el forat en 

la massa oberta quan “no hi ha res, d'un cos, a desxifrar– sinó que aquell qui el xifra és el 

cos mateix, no xifrat, estès. La vista dels cossos no penetra res d'invisible: ella és còmplice 

del visible, de l'ostensió i de l'extensió que el visible és”.143 Si citem aquí Nancy és perquè 

només de la creença en la imatge arriba a dilucidacions sobre el cos; amb tot, no pren la 

imatge com l'eina de desxiframent del cos, d'un misteri que el cos no té, sinó com el cos 

mateix; el cos no com la imatge-de, sinó com la imatge que “és vinguda en presència, a la 

manera de la imatge que ve a la pantalla de la televisió, del cinema, venint de cap al fons 

de la pantalla,  ocupant l'espai mateix de la pantalla”.144 La pantalla és vista com el cos 

mateix en el qual l'ésser es troba excrit,  és l'encarnació –de l'ànima, de l'ésser– que fa 

possible la visibilitat del cos que es presenta estrany per si mateix. Aquest cos, creat per la 

techné, es remet a la creació del món, –Nancy clou dient: “no hi ha el cos, ni el tocar ni la  

142El tacte era l'últim dels sentits que Aristòtil definia en l'esfera del sensible; segons ell aquest diferia de la 
resta en la seva complexitat sensitiva –en ell semblava donar-s'hi no només una classe d'oposició des del 
punt  de  vista  dels  contraris:  calent  i  fred,  sec  i  humit,  dur  i  tou...–  i  es  preguntava  si  la  carn, 
espai/òrgan/intermedi del tacte... seria el lloc mateix on es donava la sensació de la resta de sentits. Era 
“l'intermedi indispensable  en què es  produeixen molts  sentits”  i,  per  extensió,  el  sentit  necessari  per 
arribar a la plena sensació de l'estímul rebut així com per retenir la sensació i provocar el seu ressò en 
l'intel·ligible. ARISTÓTELES. Acerca del alma. p. 130-138.

143NANCY, J-L. Corpus. Paris: Métailié, 2006. p. 42-43.
144Ibídem. p. 57.
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res extensa. Hi ha el que hi ha: creació del món, techné dels cossos”145– i és ensems l'espai 

on tots els cossos es troben: 

La techné és el compartir els cossos o la seva compareixença: les diverses maneres de donar lloc als 

traços  d’irrealitat  al  llarg  dels quals  som exposats  junts,  és  a  dir,  ni  pressuposats  en algun altre  

Subjecte, ni postposats en algun fi particular i/o universal. Sinó exposats, cos a cos, costat a costat, 

tocats i espaiats146. 

Techné:  del  grec,  art  i  per  evolució,  tècnica.  És  mirada  que  apel·la  als  sentits,  a  les 

emocions,  i  mà que construeix per arribar a un fi.  En la intersecció del joc plaent i  el 

raonament emergeix el  cos gloriós, el  cos-aeri  o cos-vídeo, el  cos-claredat-de pantalla... 

Sobre aquest cos-pantalla, hi ha el gest mateix de l'amor, la representació que retorna a la 

unicitat  del  mite  d'Aristòfanes,  quan el  lliurament  del  cos del  cineasta  es  correspon al 

mateix lliurament de l'altre cos per entrar cadascú en l'altre, al cos d'allò que la càmera fa 

visible. Merleau-Ponty anomenava el mateix encreuament –entre el sentit i el sentir– com 

l'espai propi de la carn: el cos propi, la massa interiorment treballada, l'espai de “visió total 

i absoluta” de l'ésser sensible147 que fa comprendre el quiasme que enllaça el dedins amb el 

defora i el defora amb el dedins. Seguirem Garrel i Nico, Godard i Karina, Varda i Demy, 

exemples d'aquest lliurament, d'una exploració del cineasta sobre l'altre cos per formar-ne 

un.  Transcendeixen  en  aquest  sentit  l'evocació,  la  construcció  imaginària,  per  mostrar 

l'amor sobre l'objecte real i fer de la pantalla, la carn i el seu testimoni. No hi ha transport 

de l'actor a un altre camp ni intent de fuga sinó observació sobre l'objecte. Però des de la 

naturalesa mateixa d'un quiasme que subratlla la unió o reforça l'antítesi, en la insistència 

de filmar el cos –sigui des de la tècnica com el bisturí en el sentit de Benjamin o en la 

cerca d'aquella sorpresa amb què Baudelaire havia definit el principi de tota poesia, per 

voler fer sobre la pantalla, techné, de l'ull el bisturí i viceversa– el cineasta no escapa de 

buscar la carn que li permeti arribar a la visió absoluta, al fons de la imatge on hi ha la 

paraula, viva, absent o irrecuperable. 

 

1.1. Garrel i el retorn de Nico en la circularitat

El mateix any en què Carax deia adéu a la sèrie de Lavant, Philippe Garrel dedicava el seu 

film,  J'entends plus la guitarre,  a la mort recent de Nico, la que havia  estat la musa i 

parella  del  cineasta  en  els  seus  orígens  i  sense la  qual  el  cinema de  Garrel  d'avui  no 

s'explicaria. Nico és Marianne (Johanna Ter Steege); Garrel, Gérard (Benoît Régent), però 

145Ibídem. p. 104.
146Ibídem. p. 80.
147MERLEAU-PONTY, M. L'Oeil et l'esprit. Paris: Gallimard, 2006. p. 96.
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ambdós, lligats  a  la  ferida de l'ull  d'un pintor,  Martin (Yan Collette).  És ferida eterna, 

expressió  de  la  malenconia  que  reivindica  una  espera  incansablement,  ull  que  busca 

l'expressió de l'ymage i que no pot pintar el cos perquè és massa real, és incomplet; 148 és ull 

de consciència  sobre la naturalesa de l'amor:  “l'amor va ser inventat pels trobadors; va 

començar  dins  dels  llibres  i  acabarà  quan  aquests  desapareguin”,  diu  Martin.  És  ull 

portador dels somnis de la joventut que Marianne i Gérard van buscar intentant ser herois –

tal com li diria Marianne a Aline– a París en el bullici del maig del 68; l'ull a l'interior del 

qual hi ha els llenços del primer Garrel, l'èxtasi de l'heroïna i el seu sofriment, ell i Nico. 

Caldria veure el primer període experimental com el cor del cinema de Garrel, allí 

on la càmera busca el  seu espai;  sobre els films d'aquella època Garrel reconeixia que 

“semblaven  estranys  a  molta  gent,  però  són  per  mi  la  transposició  límpida  del  que 

vivíem”.149 Per ser més exactes el cinema de Garrel naix a La cicatrice intérieure (1972); a 

la cicatriu on Garrel condueix Nico, al tall que forma la simetria de l'horitzó del desert 

d'Egipte i que el cineasta ressegueix mostrant la seva vasta extensió i l'atzucac que forma a 

través d'una panoràmica de 360º, moviment que es presenta com una forma d'observació 

atenta  d'un  desert  clos  i  obert  a  l'infinit;  el  moviment  despulla  l'espai  a  través  de  la 

circularitat i del temps; temps que, a la vegada, s'anul·la ell mateix: “el que defineix el pla 

seqüència és la continuïtat de la presa i la profunditat de camp. Ara bé, en un desert no hi 

ha res, la qual cosa treu importància a la profunditat de camp, i d'altra banda, tenint en 

compte que el final del pla és el mateix que el seu principi, la durada queda anul·lada”;150 

sent així,  el  pla seqüència  testimoni de la impossibilitat  d'una retenció espai-temps. La 

seqüència,  en  paraules  de  Sánchez,  transporta  a  un  “no aquí”  i  un  “no ara”,  un  forat 

negre151 que Garrel presenta en pols blanca. El moviment arrenca en l'abandonament de 

l'estridència dels plors que Nico fa des de terra; Garrel segueix Nico en la seva veu cantant 

com un crit hipnòtic vingut del defora; abandonant el cos per la veu, el moviment circular, 

en tant que constructor d'un no-espai i un no-temps, es traça com el resseguir d'una escolta 

de la paraula de l'ymage  que, volent escapar, torna a trobar-se amb el sofriment del cos 

quan Garrel arriba al punt d'origen. Al llarg del trajecte, la mirada de Garrel ressegueix la 

ferida restant a l'alçada de la línia que separa l'horitzó mentre la mirada de Nico es presenta 

148“Martin: Tot és real però nosaltres som més o menys accessibles a la realitat, més o menys tancats a ella. I  
jo estic massa proper a tu per poder ser capaç de mirar-te,  de veure't  sencera. Lola:  Tu no em veus 
sencera? Martin: Mai”.

149GL, 1983. “Entrevistas y diálogos (1968-2006)” del Photo-roman de Núria Aidelman i Gonzalo de Lucas. 
A Philippe Garrel: El cine revelado. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 2007. p. 35.

150Paraules de Philippe Garrel. Une caméra à la place du coeur. Aix en Provence: Admiranda/Institut de 
l'Image, 1992. p. 61.

151SÁNCHEZ,  S.  “No  aquí.  No  ahora.  De  La  Cicatrice  intérieure  y  una  cierta tendencia  del  cine 
contemporáneo”. A Philippe Garrel: El cine revelado. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
2007.
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canviant, en la verticalitat melancòlica que obre la ferida. El moviment circular es prolonga  

per un camí de pols blanca, prolongació de la imatge nua, on cauen els cossos que són 

abandonats per un travelling out que clou amb un fos.

La  presència  física  del  director  davant  de  càmera  desapareix  com  una 

materialització del despullament espai-temps per fer emergir una imatge nova que renaix 

des d'un nivell zero. Junt amb el vast espai desèrtic de pols, la mirada d'un infant afirma no 

tenir por a seguir; mirada a la qual segueix l'arribada d'un arquer sobre la Terra, el control 

de l'aigua, el ritual del foc... Garrel presenta el descobriment del món com el descobriment 

de la imatge, la música i la paraula, proposant redescobrir el cinema a través de les formes 

de l'elemental. D'aquí el gust per la representació primària, pel quadre destruït, desgastat o 

inacabat –Garrel sovint cita el gust de la destrucció del bell de Visconti o la pel·lícula que 

Bergman cremava a  Persona  des de l'interior del dispositiu–, condicions inherents a la 

mateixa  pel·lícula  –“el  film és  cosa  efímera,  que  passa  en  el  projector  i  es  destrueix 

immediatament”152– que el portava a usar una bobina que feia onze anys que havia caducat 

per rodar Le bleu des origines (1978); però també és la forma de mostrar el traç, el pinzell, 

que Garrel troba en els frescos de Botticelli o De La Tour. 

A la implicació del cos de Garrel sobre la matèria i el retorn al primari s'hi suma 

una cerca que, tornant a La cicatrice intérieure, es traça com la cerca del Graal. Garrel pren 

l'esfera de Pascal, aquella que definia com “infinita, el centre de la qual es troba arreu i la 

circumferència en cap part”153 i sotmet els personatges al seguiment de les circumferències 

que cerquen un centre de gravetat. La cerca d’aquesta música podria llegir-se avui com la 

cerca de l’espectador que contempla les imatges de  Le bleu des origines, imatges a les 

quals un  dia  la  veu  de  Nico  va  acompanyar  en  directe;  mirar  avui  el  film en  silenci 

suposaria a l’espectador imaginar la veu que un dia acompanyava la projecció. Martin a 

J'entends plus la guitarre feia referència al mateix fet després de la primera separació de 

Marianne i Gérard. “L'únic que compta a la vida és la música, pots posar-hi les paraules 

que vulguis però la música segueix sent la mateixa”. Segueix a l'últim pla en què apareix 

Marianne –i en el qual acaba traient el plor que remet al retrat temporal del rostre de Nico a  

Un ange passe  (1975)– un primer pla mantingut sobre Adrienne (Anouk Grinberg), una 

jove noia desconeguda, però sobre qui Gérard hauria ressentit la música de Nico tal com 

passaria sobre Aurélia Alcaïas –la jove del final de La naissence de l'amour (1993), Justine 

a  Coeur  fantôme  (1996)–,  una  jove  admiradora  de  l'art  de  Lou  Castel  i  Louis  Rego 

respectivament; sobre els ulls d'aquests, la mirada de la noia hauria estat el xoc que feia 

152Paraules de Philippe Garrel. PAÏNI, D. “Les peintures et les films des autres”. A Philippe Garrel. MJC. 
De Dunkerque: Studio 43, 1988. p. 13.

153PASCAL. Pensamientos. Madrid: Espasa, 1999. II, 72.
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vibrar el fantasma de Nico –el qual apareixia encarnat novament Johanna Ter Steege–. 

Allò que el diferencia de la cerca de l'heroïna de Rohmer o dels personatges de 

Dreyer és que en Garrel no hi ha creença ni una mediació espiritual amb el fora de camp, 

sinó “un desencantament, de l'enregistrament del lligam perdut, amagat, entre l'home i el 

món, la figura i el fons, cos i decorat”.154 Quina és així la direcció que pren la cerca? 

Garrel evita l'el·lipsi entre seqüències i entre plans d'una mateixa seqüència, mostra 

només un temps però paradoxalment fa alhora el·lipsis de salts temporals entre diferents 

anys. D'altra banda, a Garrel li costa passar al contraplà i quan aquest es dóna surt en el seu 

trànsit una certa por, de la mateixa manera que el fora de camp és sovint evitat per plans 

tancats. És així que hi ha un espai-temps únic que avança i que sembla no dependre d'un 

altre  espai-temps  fins  que  es  pren  consciència  de  tot  allò  que  no  és  mostrat, o  com 

apuntava  Jousse,  “hi  ha  trajecte,  travessa  del  temps,  moments  de  vida  necessàriament 

fragmentaris dotats d'independència […] hi ha l'estranya sensació d'un passatge que es fa i 

no  es  fa”.155 El  segon  Garrel es  manté  fidel  a  les  primeres  formulacions  –que  són 

revisitades i serveixen alhora de receptacle de les idees que es desprenen d'un cinema de 

reflexió– i s'interessa per les causes i no per les conseqüències; “hi ha solucions, hi ha 

decisions però les respostes són pels llibres”, li deia a Coeur fantôme la mare de Philippe 

(Véronique Silver) a Louis Rego. La cerca es troba en aquest avançament que sempre 

comença,  que  necessita  retornar  per  retrobar  sentit  a  l'existència,  com  una  forma  de 

renaixement l'impuls del qual ajuda a disoldre el desencantament. En el retorn reapareix 

Nico –la seva música batega insistent a  La naissence de l'amour  a través de John Cale, 

cofundador  de The Velvet  Underground, als  acords  on Nico va posar-hi  la  veu;  a Les 

amants réguliers (2005) sona la cançó de Nico Vegas, dels anys 80, en ple maig del 68– 

però hi ha un altre retorn a l'amor que no ve de la memòria, del  pronunciament d'una 

imatge-record, sinó d'una qüestió d'existència, d'un vincle amb la carn, amb un pare, amb 

un fill i amb la mare d'aquest fill. Aquesta obsessió, present ja en la joventut de Garrel a 

Marie  pour  mémoire  i  Le  révelateur  (1967-68), és  abordada  des  de  la  confessió  a  la 

primera de les cintes de la  trilogia autobiogràfica,  Les baisers de secours  (1988), quan 

Maurice Garrel li deia al seu fill:

Hi ha moments d'amor entre un home i una dona que no podem creure que són moments 

del temps, moments com els altres fets per passar i desaparèixer. Estem segurs que és 

impossible que no en resti alguna cosa per sempre. Aleshores fem un nen. I no pel nen 

sinó per amor, perquè perpetuïn tots aquests moments.

154REVAULT D'ALLONNES, F.  “Séparations  (Gare,  elle...)”.  A  Philippe  Garrel. MJC.  De Dunkerque: 
Studio 43, 1988. p. 30.

155JOUSSE, T. “L'âge d'homme”. Cahiers du cinéma. Nº 447. Juliol 1991. p. 33.
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El nen esdevé la fórmula de mantenir la salvació de la seva existència i l'encontre últim de 

Marianne i Gérard podria llegir-se així: mentre ella es remet a la idea fixa, ell ja ha refet la 

seva  vida  tenint  un  fill.  Però  Garrel  transcendeix  la  convenció  per  fer  alhora  del  nen 

l'encarnació  d'un  temps  que  s'escapa  del  temps  ordinari  que  de  vegades  apareix  en 

moments d'amor al qual feia referència Maurice, aquest temps que Garrel mostra inacabat, 

en un fora de quadre que no contextualitza o en les llargues el·lipsis temporals. I a Liberté,  

la nuit  (1983) era la que interpretava la mare de Garrel qui, després de la separació amb 

Maurice, parlava al fill dient-li “ningú no pot tallar-me dels meus somnis ni de les imatges 

que tinc al cap”. Essent vincle o prolongació del cos, el fill és vincle d'ymage i per això el 

que fa més por als protagonistes de Garrel és perdre el seu fill en la separació. Seguia 

Maurice: “Si la relació s'acaba el nen es deslliga de l'amor que l'ha creat i comença a existir  

per ell mateix. I l'altra història no té res a veure amb ell”. Direm que si avui el cinema de 

Garrel està més viu que mai és perquè Louis Garrel –junt amb Brigitte i Maurice– ha seguit 

formant part de la seva història i no hi ha més que mirar La frontière de l'aube (2008) per 

adonar-se'n, on una nova Nico, davant de la càmera de Louis/Philippe reapareix novament 

en l'ymage des del mirall de Narcís i d'entre els morts del mite de Hitchcock, demostrant 

com darrere de les mateixes idees, la mateixa fórmula amb què recomença cada film és 

inesgotable. Garrel no es cansa de dir que és el mateix tenir un fill que  fer un film; en 

ambdós casos, quelcom creat que es fa per si sol resta lligat a ell, concepció de l'amor que 

entronca amb la definició que en feia Brigitte al final del diàleg de Les baisers: “l'amor és 

com viure una història i fer-la al  mateix moment. Mires com es fa i intentes seguir-la, 

potser  per  això  l'amor  és  interessant”.  Les  paraules  de  Brigitte  expliciten  el  Tocar  de 

Garrel, el seguiment d'una ficció –història d'amor– des del seu mateix cos –el seu i el de la 

família–, un ull que busca ininterrompudament el ressò de l'ymage entre aquests cossos 

reals; la reiteració d'una obra a l'altra mostra el renèixer de l'ymage i fa de l'ull la mà que 

toca un saber únic, permanent i etern, però en l'esforç de la reiteració l'ull es fatiga i mostra 

la ferida de la qual naix quelcom nou: un fill, una amant...  sempre hi ha un moviment 

circular que regenera, que aspira i expira a la vegada com Godard considera la càmera de 

Garrel,156 mantenint oberta la ferida, la cicatriu interior. Els dibuixos circulars graviten a la 

cerca del centre de la naturalesa, el centre de l'existència o del naixement de l'amor. Però 

només hi ha destinacions, no hi ha destins. Així ho reconeix Marcus (Jean-Pierre Léaud) al 

llarg del viatge amb Paul (Luc Castel) a Roma a La naissence de l'amour. Léaud, nascut de 

156“D'aire, justament, a Philippe Garrel en manca, la seva càmera expira alhora que aspira […] quan el dia 
és filmat és la nit qui parla, en el qual s'abîme fins a aquesta cicatriu exterior que defineix l'aurora”. 
GODARD, J-L. Pròleg. “Philippe Garrel. Et Homas Lescure”. A Une caméra à la place du coeur.
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la ferida de Truffaut que Eustache li feia tornar a veure, es presenta en Garrel com un rostre 

que no perdona el pas del temps ni el dels 45 anys passats després del naixement de la 

Nouvelle  Vague; ara erra en el silenci del  dol –“vaguem sense rumb”, li  diu a Paul– i 

reconeix que “els encontres no importen sinó el que ve després”. I és el monòleg que fa en 

el viatge cap a Roma157 amb Paul que Marcus palesa el circuit de la consciència imaginant 

inherent al cinema de Garrel: 

Els cotxes i els trens sempre m'han inspirat. No és a causa del moviment, del canvi, és a causa 

de  les  limitacions.  M'he  adonat  que  inconscientment,  em reafirmen,  em reforcen,  quan  la 

situació  en  què  estic  està  limitada  pel  temps.  I  aleshores  puc  donar  la  corda  a  la  meva 

imaginació.  La  meva  imaginació  em  duu  allà  on  tinc  por  d'anar.  Directe  a  l'origen,  a  la 

profunda gola, a l'abisme, a l'escena primordial, al secret, a la prohibició que dóna força al meu 

treball i sobre el qual es construeix.

Havent acceptat la ferida, aquella que li havia fet veure Eustache per primer cop i que 

retornava després del suïcidi del cineasta –Castel en fa referència al film quan assenyala la 

finestra de l'habitació on es va suïcidar– la imaginació ja no es crea des d'un moviment de 

fuga  eterna,  sinó  des  d'un  moviment  en  un  espai-temps  limitat;158 conseqüentment,  la 

imaginació parteix de l'acceptació de l'obertura de la ferida i per tant d'un tall malencònic 

incurable que no ofereix la possibilitat de contemplar el fora de camp; la imaginació porta 

al  protagonista al  fosc,  al  forat  negre des d'on s'originava la  vida, on –referint-nos als 

primers relats sobre la creació del cosmos que Hesíode deixava constància a  Teogonina 

(VIII-VII aC)– l'Eros primigeni que havia de vetllar per la unió d'Urà i Gea retornava a la 

Gola en la desunió forçada pels ofecs que Gea sofria d'Urà. El naixement de l'amor va 

lligat a la seva mort; Léaud es dirigeix a càmera: “Veus com la vida és injusta? No hauríem 

de ser pares aviat, sinó deixar-ho per més endavant”; l'actor es refereix al destí tràgic dels 

seus dos pares que probablement  no haguessin mort si  ell  no hagués nascut.  Si  Garrel 

mostra un reenviament entre el naixement i la mort, entre l'amor i el desamor alhora és 

perquè són la direcció que dibuixa els cercles del destí que porta a l'el·lipsi, als buits dels 

“moments de temps” imperceptibles, al fora de quadre que Garrel un dia va mostrar: una 

Imatge, la imatge de Nico, que buscava la paraula des del silenci del seu cos, era imatge 

que emergia des del fons de la Gola on hi havia la Primera Paraula i des d'on, després de la 

seva mort, avui emergeix en forma d'ymage.

157El viatge s'afirma com una destinació més: Léaud clou amb una mirada en silenci separada en només 
dos plans entre ell i una noia, i Castel amb l'aparició de la jove en un somni.

158En travessar la frontera, un agent para el cotxe de Castel i Léaud. Aquest dorm. Agent: “Pots despertar el 
teu amic? M'agradaria veure el seu cap quan no dorm”. Paul: “No és el mateix”. Agent: “No. Els ulls”. 
Paul el desperta, l'agent veu els ulls oberts de Léaud i se'n va. L'ull clos de Léaud ja no el canvia.
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1.2. Godard: les seqüències-tableaux de Karina

Godard  mostrava  la  mateixa  Gola  al  final  de  Le  mépris  (1962)  revisitant  les  formes 

primigènies a través de l'Odissea, des del cinema, des de Fritz Lang, traçant així una doble 

capa  de  malenconia  d'un  passat  irrecuperable:  la  mort  de  les  antigues  figures  de 

representació  (Homer)  i  del  primer  cinema  (Lang)  manifestant-se  en  les  runes  d'un 

monument. Paul (Michel Piccoli) pujava al mirador de Creta i Camille (Brigitte Bardot) 

baixava al mar. Si el protagonista del relat homèric retornava a Ítaca per romandre amb 

Penèlope, Paul abandona el seu viatge amb la mirada d'Ulisses des de Creta cap a Ítaca, 

sense que el protagonista pugui retornar al seu origen –al seu poble i al seu amor–.159 La 

ferida s'obre i no es tanca en la circularitat; la càmera de Godard penetra l'horitzó –horitzó 

que apareix en una vaga línia, que separa el cel i el mar que impossibilita veure el destí 

d'Ulisses– des d'un  travelling  pesant que clou en silenci. “El record és l'únic paradís del 

qual no podem ser expulsats” diria Elena a Nouvelle Vague (1990); Le mépris ja palesava 

el que esdevindria el cinema de Godard a partir dels anys 80, la mirada de l'Angelus Novus 

de Paul Klee que citava Benjamin i que recuperaria Godard a les  Histoire(s) du cinéma, 

aquella mirada que vol seguir endavant però no pot oblidar que té un passat; la mirada 

sobre un jo que no està fet més que de memòria, memòria d'històries que Godard mostra de 

forma excrita a la pantalla, aliena en tant que pròpia –“la història esdevé estrangera a si 

mateixa”,160 diu Aumont–.  

Alain  Bergala,  qui  s'embarcava  a  l'aventura  de  Godard  des  de  darrere  dels 

eucaliptus  de  l'illa  per  on  es  passejaven  Pierrot  i  Marianne,  feia  referència  a  la 

direccionalitat de Le mépris a través d'una línia que es presenta canviant en la multiplicitat 

de línies: entre les músiques, els gestos, els cossos, els colors, l'Odissea i el món modern i 

on “d'una línia a l'altra no queda més que la intensitat sense la substància, la velocitat sense 

la  massa,  l'emoció sense el  pathos”.161 L'al·lusió de Bergala  no fa  més èmfasi  que als 

vestigis de les línies que s'haurien presentat en la seva corporeïtat i que queden en forma 

d'ymage.  L'última imatge del film, opaca, impenetrable, és una formalització més de la 

massa  imaginant  on  s'aboquen  aquestes  línies.  Camille  porta  en  ella  la  càrrega  de 

l'Oscil·lant; Godard s'interessa per la passivitat i lleugeresa del caminar que fan del cos de 

Camille una imatge flotant; aguanta el seu rostre, hieràtic, greu, misteriós en certa manera, 

mostrant-lo des de darrere o de perfil a la vegada que el cos per ell mateix evita l'objectiu 

159En la mirada s'hi uneix el paisatge com a despossessió del romanticisme, el buit asfixiant del Monjo vora 
el mar o els paisatges de  Riesengebirgeque  de Friedrich que mostren la fascinació cap a l'infinit i la 
dissociació de l'univers. 

160AUMONT, J. Amnésies. Paris: POL, 1999. p. 148.
161BERGALA, A. Nadie como Godard. Barcelona: Paidós, 2003. p. 26.
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de la càmera. Ens preguntem constantment en què pensa Camille però l'ymage de Camille 

és cos nu de tot psicologisme, “actua per instint”, reconeix Godard, instint probablement 

lligat a canvis d'humor infantils o naïfs inherents al seu comportament en el real.162 Sobre 

ella hi ha la llunyania d'Homer i la immediatesa del cinema sobre el visible. Camille és 

portadora de la línia de la imatge que Paul segueix en la segona seqüència, a l'habitació, on 

Camille, per preguntar-li si l'estima, cita cada part del seu cos; la música arrenca amb les 

preguntes que Camille formula a Paul referint-se a allò que se li fa visible d'ella en el reflex  

del mirall. El color canvia,  la música arrenca de nou i Camille torna a preguntar. Però 

l'harmonia desapareix en el moment en què Paul abandona la hipnosi de l'ymage per posar-

la en qüestió. 

Les línies entren en decalatge en el moment en què el rebuig domina Camille; amb 

tot, és rebuig físic inqüestionable, si Camille no fa mai justificacions als per quès de Paul 

no  és  per  amagar  sinó  simplement  perquè  així  ho  sent.  Llegim  el  canvi  sobre  la 

protagonista com el turment mateix de Paul sobre l'ambivalència d'Imatge i Paraula de 

Camille però és turment que apareix en el mateix moment en què Paul qüestiona, en el 

moment en què s'esforça per traçar esquemes entre les línies. Voler conèixer la naturalesa 

d'aquesta imatge es converteix en una obstinació ja present al primer llargmetratge, À bout  

de souffle (1960), on al cartell mateix del film es tradueix una continuïtat des de les lletres, 

anant de la [A] als [...], mentre a la il·lustració, un Belmondo en miniatura vol arribar als 

llavis de Jean Seberg que ocupen la totalitat de la meitat superior de la superfície. Al film 

aquest esforç es presenta sobretot a la seqüència de l'apartament en què Jean Seberg li diu a 

Jean-Paul Belmondo “voldria saber què hi ha darrere el teu rostre” o “tanco els ulls perquè 

esdevinguis  negre  però  no  aconsegueixo  fer-ho;  no  és  mai  sencerament  negre”,163 i 

Belmondo, per la seva banda, li diu que el seu perfil –posició de visualització de l'ymage 

per  excel·lència–  és  ella  mateixa.  Al  mateix  film,  el  misteri  de  la  visibilitat  entre  les 

mirades i gestos que tenen lloc a l'apartament, buscant-se sota els llençols en el reflex dels 

ulls de l'altre, o mirant-se des del pòster d'Auguste Renoir simulant l'objectiu de la càmera, 

vol ser trencats en el moment en què el mateix Godard davant la càmera delata Belmondo a 

la policia. El Tocar de Godard prové d'aquest pensament que es vol apropiar de la imatge 

pertanyent aquesta a una consciència que li és aliena i que li impossibilita arribar a una 

comprensió, és  Tocar  que vol penetrar per revelar, per fer transparent des del bisturí. És 

162Paraules de Godard. “Scénario du Mépris”, ouverture. A Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Vol. 1. 
(1959-1984). Paris: Cahiers du cinéma, 1998. p. 242-243.

163El mateix Godard reconeixia aquesta opacitat de l'actor: “A Belmondo el vaig veure com una espècie de 
bloc que  era precís  filmar  per  saber  què  hi  havai  al  darrere”.  Cahiers  du cinéma.  Nº 138.  Especial 
Nouvelle Vague. Extret de: Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Vol. 1. (1959-1984). Paris: Cahiers 
du cinéma, 1998. p. 218.
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gest que coincideix amb el pla que segons Bergala representa Godard: una forma d'atac 

contra la imatge presentant aquesta en una disposició espaial, apreciació que en el fons no 

fa més que referència a les dues mirades del cineasta que Godard manifestava al cèlebre 

article “Montage, mon beau souci”: “si posar en escena és una mirada, muntar és un batec 

del cor”. Godard seguia:

Preveure és tasca dels dos; però el que un busca preveure en l'espai l'altre ho busca en el temps. 

[...]  Quan els  efectes  de muntatge  tindran eficiència sobre efectes  de posada  en escena,  la 

bellesa d'aquesta es trobarà doblada, de la seva bellesa l'imprevist revela els secrets per una 

operació anàloga a la que consisteix en les matemàtiques a posar un desconegut en evidència. 

[...] És en efecte fer sortir l'ànima sobre l'esperit, la passió de darrere la màquina, fent prevaldre 

el cor sobre la intel·ligència destruint la noció d'espai al profit de la del temps. El que s'ha de 

saber és quan durarà la lluita sobre el terreny on es dóna.164

L'amor es troba a l'arrel d'aquesta idea, si més no, la direccionalitat es presenta anàloga als 

moviments orgànics de la mirada del desig, direcció que prenen també les formulacions 

des de la fantasia: l'ull i la mà del cineasta davant la seva obra segueixen la mateixa fletxa 

que travessa l'ull i que va fins al cor; com l'enamorat, el cineasta s'esforça a veure i a posar 

en evidència un espai i un temps inexistents en la representació de l'ymage; mirada i batec, 

disposició i atac, entren en la lluita a la qual Nancy feia referència entre la imatge i la 

paraula  que  configurava  el  teixit  de  la  consciència  imaginant.  Godard  reconeixia  la 

impossibilitat de fer un film sobre l'amor, de l'amor, o amb l'amor;165 amb tot, al llarg dels 

primers anys s'evidencia una cerca insistent sobre el rostre d'Anna Karina, musa i parella 

del cineasta fins al 1967, que segueix la intenció del doble moviment suara esmentat des de 

l'exploració  de  l'angle,  el  tall,  el  salt  d'eix o  la  mirada  a  càmera,  l'apropament  o 

l'allunyament, el dret o el revers. En aquest moviment hi havia una cerca de l'ànima, una 

cerca de l'interior al qual feia referència Seberg a Belmondo i que ja apareixia verbalitzada 

per un Belmondo encara més histriònic a Charlotte et son Jules (1958). 

Vivre sa vie  (1962) és obra d'un viu retrat de Karina en un moment de dol per la 

parella després de la pèrdua del fill; amb tot, “si va funcionar és perquè hi havia amor a 

l'aire”,166 assegura l'actriu, i des de darrere de la càmera la mirada i el batec de Godard es 

164GODARD, J-L. “Montage,  mon beau souci”.  Cahiers du cinéma.  Nº 65. Desembre 1956. Extret  de: 
Extret de: Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Vol. 1. (1959-1984). Paris: Cahiers du cinéma, 1998. 
p. 92-94.

165“L'única pel·lícula que tinc realment ganes de fer no la faré mai, perquè és impossible. És una pel·lícula 
sobre l'amor, o de l'amor, o amb l'amor. Parlar a la boca, tocar el pit, per les dones imaginar i veure el cos, 
el  sexe  de  l'home,  acariciar  una  espatlla,  coses  tan difícils  de mostrar  com l'horror,  i  la  guerra,  i  la 
malaltia...”. Paraules de Godard. Novembre de 1966. Extret de: BERGALA, A. Nadie como Godard. p. 
151.

166Paraules d'arxiu de Karina extretes del documental Godard, l'amour, la poesie (Luc Lagier, 2007)
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fan més visibles que mai.  Ja en l'obertura,  tres primers plans  de Nana167 (Karina)  i  el 

lliurament  del  cos de Godard acompanyant  la  cita de Montaigne –“cal  presentar-se als 

altres i donar-se a si mateix”–. Sobre Nana, Godard contraposa el rostre amagat del seu 

perfil des de les ombres amb un primer pla lluminós de mirada escèptica per retornar a 

l'altre  perfil;  tres plans tallats eclipsats  pels  crèdits  però que es tracen alhora com una 

panoràmica que gira al voltant del rostre, un encadenat que es llegeix junt amb la música 

de Michel Legrand, compositor dels films musicals de Jacques Demy.168 Des del silenci 

Godard es pregunta què fer per mostrar la veritat de Nana. I en el primer tableau-seqüència 

en què es presenten Nana i Paul d'esquenes –només es fa visible un vague reflex frontal de 

Nana al mirall– Nana busca la millor entonació a la pregunta “què pot fer-s'hi?” quan Paul 

li pregunta si el deixa perquè no pot oferir-li més diners. Des de les divisions entre quadres 

pictòrics que mostren l'exterior Godard voldrà arribar a allò que sent davant dels retrats de 

Velázquez –recordem l'homenatge que en fa a l'obertura de  Pierrot le fou–  per permetre 

donar millor el sentiment de l'interior, però ja als primers plans imposa la impossibilitat de 

veure el rostre i obliga a escoltar la paraula. L'obertura palesa com Godard mostra quadres 

per demostrar-los, proposta que segueix al llarg del film on Nana actua en cada quadre 

però no hi ha en ella ni imatges ni paraules que exposin un per què causal ni analític sinó 

que es presenten com una forma de demostració; així ho reconeixia Susan Sontag, qui feia 

elogi  al  film en  la  capacitat  de passar  de la  formalització  pictòrica  al  llibre,  mostrant 

“formes [textos, narracions, cites, extractes, fragments] que són, en el  fons, paraules, o 

imatges sense paraules”.169

Godard traça l'Oscil·lant en aquest reenviament que apareix verbalitzat en la figura 

de Brice Parain170 amb qui es troba Nana: “Anem del silenci a la paraula. Oscil·lem entre 

els dos perquè és el moviment de la vida. Estem a la vida quotidiana i ens elevem cap a la 

vida superior del pensament però aquesta vida suposa matar la vida massa quotidiana, la 

vida massa elemental”. El trànsit del cos a l'ànima, de la imatge a l'ymage, requereix d'una 

mort  del  cos, de la imatge,  idea que travessarà tot  el  cinema posterior de Godard.  Per 

arribar  a  l'ànima de Nana,  Godard ha de despullar  la  sonoritat  d'un cos que té  com a 

esclava una paraula que es troba lligada a fenòmens que li són impropis: una societat, una 

167Nana és un clar anagrama d'Anna, fet que reafirma el valor de retrat del film. Però Godard ens porta 
alhora a revisitar  Nana de Zola, que Jean Renoir havia portat a la pantalla. Com Godard amb Karina, 
Renoir també se servia de la seva amant, Catherine Hessling, que era mostrada com el cos de Venus 
baixat a la Terra –sobre l'escena d'un teatre– on es consagrava només a la galanteria i l'última plegària no 
podia evitar treure-la d'un final tràgic. 

168A Bande à part (1964) Godard en faria homenatge en un moment de romanticisme de Karina, quan baixa 
les escales del bar i sona la cançó on els protagonistes de  Les parapluies de Cherbourg  es declaren un 
futur idíl·lic abans de separar-se.

169SONTAG, S. Contra la interpretación y otros ensayos. Barcelona: Contemporánea, 2007. p. 260.
170El treball del filòsof gira al voltant de l'obsessió pels problemes del llenguatge.  Tres anys després de 

Vivre sa vie reapareix també a Entertien sur Pascal d'Éric Rohmer.
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dependència  econòmica  i  un  sistema  en  definitiva.  És  així  que  ja  en  el  quart  quadre, 

després dels plors de Nana mentre s'identifica amb la condemna del rostre de Joana d'Arc –

visionat que anticipa alhora una preparació a la mort–, davant la pregunta del policia “i què 

farà ara?” respon “no ho sé, jo és un altre”. Nana es prostitueix però afirma lliurar el seu 

cos mentre guarda l'ànima per no malmetre-la, perquè Godard encara pugui fer-la visible; 

amb tot, quan finalment esdevé feliç exhibint el seu cos, un fotògraf que primer sembla 

veure quelcom en ella, l'acaba rebutjant. Nana se sent traïda per la paraula, que creu que 

hauria de servir per explicar els desigs i és aleshores que descobreix en el discurs filosòfic 

de Parain que hi ha dues formes de viure, com hi ha dues formes de paraula, la del quotidià 

i una forma que escapa des del pensament i que per retornar al quotidià amb la paraula 

justa cal passar per la mort de la vida sense parlar. L'experiència de Nana forma part de la 

intenció de la mateixa mirada i palpitacions que posa Godard sobre ella; Karina és cos del 

qual Godard vol mostrar l'ànima, però és també receptacle d'idees que són el  medium  a 

través de les quals podrà arribar-hi. Haver de passar per la prostitució esdevé una forma 

d'aproximació necessària, un lliurament al quotidià, lliurament del pintor-cineasta al soroll 

del  cos,  és  l'“error  pel  qual  cal  passar  per  arribar  a  la  veritat”,  diu  Parain.  Sense  la 

seqüència on la paraula es desborda en forma de pensament Godard no podria arribar a 

l'últim quadre que traça separat per un fos: a la primera part, un jove i Nana parlen en 

silenci, les paraules dels quals apareixen en forma de subtítol com una restauració de la 

forma del cinema mut; aquestes són paraules d'amor, que prenen des del silenci el valor de 

l'ymage; les paraules no s'escolten i Godard vol mostrar-nos els gestos que es repeteixen 

entre els amants; seguidament Godard (la seva veu) dobla la veu del jove que llegeix uns 

paràgrafs de El retrat oval de Poe mentre la càmera mostra Nana com el retrat al qual es 

refereix la història –“és la nostra història: un pintor que fa el retrat de la dona”, diu el 

jove/Godard–, història que Poe acabava quan el pintor, fent l'última pinzellada a la boca, 

l'últim tros de tinta sobre l'ull, feia del quadre la vida mateixa i la protagonista, en veure'l, 

moria. Després del fos, en la seqüència més teatral del film, Godard retorna Nana a la 

condició de cos per matar-la, materialitzant així les paraules de Parain sobre la mort del 

cos, les paraules necessàries del pensament per arribar a l’ascesi, a desprendre's del quadre, 

del cos i del seu soroll.

Vivre sa vie duu la càrrega dual de la paraula que ha d'ajudar a veure l'ànima i que 

malmet alhora el cos que la guarda, ambivalència present en tres seqüències-tableaux  de 

films següents –Bande à part (1964), Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution 

(1965) i Le petit soldat (1963)– en què Godard s'aproximava novament al rostre de Karina; 

a través d'una formulació similar que trenca amb el  desenvolupament  corrent  del film, 
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Godard aborda diferents possibilitats depenent del desig que fa moure la imatge en cada 

cas.

A  Bande  à  part és  el  moment  en què  Arthur  (Claude  Brasseur)  i  Odile  (Anna 

Karina) baixen al metro, “baixen al centre de la Terra”, com apunta l'off, o, podríem dir, 

Odile baixa al seu cor del qual Godard en mostraria el seu batec. Odile es pregunta sobre 

l'enigmàtica expressió  del  noi  que  recolza  el  cap a  la  finestra  i  Godard,  que deixa de 

mostrar el cos d'Arthur per imposar-hi el seu propi, posa la seva veu –la del narrador– a la 

mirada d'Odile per al·ludir que comprendre una expressió depèn sempre del que puguis 

imaginar d'ella. Les paraules de Godard li recorden una cançó a Odile que es refereix a la 

massa social que es forma en el dia a dia, al soroll del banal i al desgast de l'aparença. De 

cop, Odile mira a càmera: “el meu cor s'accelera al mateix sentit que el teu” i al pla següent  

la  càmera mostra  el  panell  de l'estació de metro Liberté.  Odile segueix cantant  per fer 

referència a les creences que, tot i saber que no existeixen, de vegades poden sentir-se. 

“Però no puc creure el  que sento.  Sí,  estic bé al  teu costat,  sóc igual que tu”. Godard 

evidencia una identificació entre les seves idees i les que pronuncia Odile. La seqüència 

adquireix una revelació de la paraula des del musical però no tindria res a veure amb el 

musical  que  havia  tingut  lloc  la  mateixa  tarda  al  bar  entre  els  tres  personatges  –i  on 

probablement Godard citava la teatralitat que havia desenvolupat entre el triangle d'Une 

femme est  une  femme  (1961)–  abandonant  així  una  teatralitat  precedent,  on la  paraula 

d'Odile es trobava aferrada a un to infantil construïda des del romanticisme cristal·litzat per  

la mirada d'Arthur al qual li acompanyaven les paraules de  Romeo and Juliet  a la classe 

d'anglès. Després de la mort d'Arthur, Odile no es quedarà a la vora del seu cos ni voldrà 

morir per ell seguint la pauta del text de Shakespeare, sinó que s'escapa a la cerca de la 

llibertat que vindicava a la seqüència del metro.

Al segon cas, la paraula possibilita escapar del cos, de les ordres de la màquina 

Alpha 60 que domina el poble. Lemmy Caution (Eddie Constantine), vingut de l'estranger, 

descobreix que a Alphaville els humans pensen només les conseqüències, no hi ha “per 

què?”, només “perquè”. I és en l'aprenentatge del mot amor que Lemmy fa veure a Natasha 

(Karina)  que darrere  de la  sensualitat  conseqüent  hi  ha un motor sense el  qual  res no 

avança, és motor irracional del qual Godard se'n serveix a través de les lletres de Paul 

Éluard, poeta que des del surrealisme es dedicava a la revelació i la lluita amb i per la 

paraula. Godard mostra en primer pla Natasha, que es gira mentre desapareix la diègesi 

sonora per deixar pas a la música després de preguntar què és l'amor. No és Lemmy ni 

Godard qui pronuncien el  text,  és  ella mateixa que fa avançar les paraules no com un 

testimoni del sentir sinó com si fossin el sentir mateix que no havia pogut verbalitzar mai. 
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Amb el naixement de l'amor, del mot amor, naix una paraula desconeguda fins aleshores, la  

paraula mateixa del silenci antagònica a la paraula artificiosa i decrèpita de l'Alpha 60. 

Darrere de la càmera,  les imatges avancen alhora amb el text que participa de trossos, 

d'indicis del cos i moviments contraris –“la teva veu, els teus ulls; els nostres silencis, les 

nostres paraules; la llum que se'n va i que retorna”– que Godard intercala amb fosos com 

formalització dels batecs que despullen els amants de l'espai i el temps reals, però també de  

l'esforç per penetrar, per mostrar l'ymage d'una paraula que llisca per si sola, en escriptura 

automàtica, “totes les coses a l'atzar, tot els mots dits sense pensar-hi”. Godard abandona la 

unió de les paraules que construeixen el gestus teatral –en el sentit de Brecht– de l'escena, 

per mostrar el cos caminant de Natasha en posició de pensar, retornant a una posada en 

escena realista però mantenint la mateixa veu de Natasha que apunta la necessitat de l'amor 

per seguir una direcció linial en el temps.

A  Le  petit  soldat  (1963),  per  la  seva  banda,  Karina  presenta  el  mateix  cos 

prerreflexiu que a Alphaville o Bardot a Le mépris; quan el protagonista es mira al mirall i 

no es reconeix li pregunta a Veronica (Karina) si creu que l'interior és més important que 

l'exterior però la resposta es queda amb el gest d'un somriure i un petó. Godard pren la 

mirada de Bruno (Michel Subor) des de darrere de la càmera fotogràfica per demostrar que 

la càmera no enganya –prova que nosaltres veiem des del cinema, “la veritat 24 vegades 

per segon”– i segueix: “en fotografiar un rostre fotografiem la seva ànima”. Però des de 

l'off  el protagonista apunta que el rostre que se li havia aparegut de lluny aquell matí a 

Bruno, que tenia l'aire d'haver sortit  d'una obra de Giraudoux i  que al  cotxe només es 

mostrava des d'un mirall, semblava no ser el mateix. Havien passat uns dies des del primer 

encontre i sobre Bruno la construcció de l'ymage hauria fet virar la imatge real. Amb tot, la 

càmera  insisteix  a  trobar  els  ressons  del  batec  que  el  protagonista  hauria  viscut  en  la 

primera mirada. Tot i el realisme de la posada en escena, Godard construeix la teatralitat en 

un espai buit de decorat on a Bruno no li importa la disposició que Veronica hi prengui; 

despullant l'espai, es despulla la coordenada temporal la magnitud de la qual es construeix 

des de la  música: “és hora de Haydn”.  L'atac de Bruno es dóna des d'un interrogatori 

policial d'estranya violència que desperta en Veronica dues mirades d'angoixa a través de 

les quals a Bruno li sembla capturar alguna cosa que després s'esvaeix, però probablement 

és  aquesta  mateixa  l'espurna  que  es  revela  sobre  Bruno més  endavant,  quan  ja  no  es 

qüestiona el veure sobre Veronica sinó sobre ell mateix. Les qüestions entren al camp quan 

el  protagonista accepta la nul·litat  que el  duu a seguir  uns ideals pel  seu país la força 

revolucionària dels quals s'ha esvaït per complet. “A part de nosaltres mateixos... el nostre 

propi rostre i la nostra pròpia veu, no tenim res. Però poster és important arribar a conèixer 
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el so de la seva veu i la forma del seu rostre”. Bruno es mira al mirall per mostrar que no 

veu el seu interior mentre amb les mans tapa la seva visió;  després mira a càmera per 

ensenyar com es veu el seu exterior obrint de nou les mans amb les quals es tapava els ulls. 

Bruno mostra la mirada al mirall com l'obstacle de poder-se veure realment i la mirada a 

càmera com una forma d'esperança que pugui revelar allò que eclipsa la carcassa exterior o 

com l'evidència que no podrà mostrar més que allò que en aquell moment es fa visible. 

Segueix davant de càmera: “Intento delimitar el meu propi pensament. I la paraula. D'on ve 

la paraula? [...] Els homes caven en els seus pensaments. Eliminen tots els mots que no 

tenen valor i per acabar en troben un de sol, un sol mot... i ja tot és silenci”.

A  Alphaville  i  a  Bande à part la  nova paraula és la  forma per  arribar al  sentir 

mentre que a Le petit soldat es presenta com un sensesentit quan es pren consciència que és 

paraula construïda per l'home; la primera és  medium  per aproximar a l'amor, la segona, 

paraula que qüestiona la visibilitat; la primera, paraula silenciosa de l'ymage i la segona, 

paraula que es manifesta des del pensament que vol arribar a veure l'ymage. Sobre Karina 

es presenta una de les formalitzacions inherents al cinema de Godard a través del  gestus  

que Deleuze definia com el fil  que uneix les diferents categories i actituds del cos per 

generar noves actituds171. En els diferents casos, des del gestus de l'imaginari es desprèn la 

manifestació de l'ànima que torna a l'espai originari manifestant, però, un canvi d'actitud; a 

Vivre sa vie, en la seqüència a l'habitació el  gestus  fa del cos de Karina una pintura que 

emmudeix les paraules dels amants mantenint només la veu de Godard que anuncia, segons 

el text de Poe, que el cos es destrueix quan la pintura arriba a l'exacta reproducció del real, 

passa a la mort del cos a la seqüència següent; a  Alphaville, després de l'actitud gestual 

abordada en el seguiment del text d'Éluard, l'actitud del cos de Karina vira retornant a la 

posició  anterior  mantenint  el  mateix  to  de  veu  que  fa  que  pugui  arribar  a  pronunciar 

“t'estimo”; a  Le petit soldat, la càmera troba en el  gestus  de Karina la manifestació d'un 

visible amagat que es revela quan, retornant sobre Bruno, és en ell mateix on busca el 

misteri de la visibilitat. 

El rostre de Karina, en tant que prerreflexiu, és cos que apareix des de l'ymage. Ja 

en el real, Godard s'havia interessat per Karina en veure-la a un anunci televisiu. Sobre la 

pantalla on es trobarien els cossos dels dos, Godard parteix d'aquesta –pensem en com 

apareix  Karina  en  els  films  aquí  apuntats,  amagant  el  rostre,  des  d'un  mirall  o  en  la 

distància i a  Bande à part, com una creació purament imaginària dels dos protagonistes, 

vivint en una casa fantasmàtica, Arthur la tindrà quan ell vulgui, Franz li ha acariciat el 

genoll,  formulacions de la facilitat de crear l'ymage i  de la voluntat d'arribar-la a tocar 

171DELEUZE, G. La imagen-tiempo. Barcelona: Paidós, 2004. p. 258.
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respectivament– i sobre aquesta col·loca la paraula per descobrir el  que Karina amaga. 

Seguint  amb  la  fenomenologia  de  la  imatge  segons  Sartre,  aquest  adverteix  que  el 

pensament és només una motivació d'una imatge que no pot apropiar-se, car pertany a una 

consciència imaginant aliena. Godard entronca amb les seves idees en dilucidar que, en 

primer  lloc,  hi  ha la  imatge i  que només després ve el  pensament;  Sartre  segueix: “el 

subjecte fa un esforç de comprensió però la imatge ja hi és; conseqüentment, l'essència del 

treball de comprensió consisteix a construir esquemes”172. Aquests esquemes són les línies 

a les quals es referia Bergala en l'anàlisi de Le mépris, línies que es tracen aquí sobre el 

rostre de Karina formant una segona capa on la mirada de la càmera hi instal·la la paraula 

del  pensament,  paraula  que  vol  comprendre.  “El  pensament  pot  esforçar-se  a  trencar 

l'encantament  de  la  imatge  i  intentar  alliberar-se'n  o  es  pot  deixar  absorbir  per  ella”, 

segueix Sartre. Godard estaria en el primer cas on “el subjecte, en el moment mateix en 

què forma la imatge, té consciència de la insuficiència d'aquest mitjà i intenta alliberar-se 

d'ell”173 però  és  pensament  que  reivindica  un  retorn  a  la  imatge  com  la  formulació 

cartesiana que fan els protagonistes de Le gai savoir (1969), “primer saber més, després ja 

ho veurem”, on el més es remet a un saber que és d'entrada imatge però que la desviació al 

pensament –el que Sartre  anomena  ideació reflexiva– ha de possibilitar  arribar  a veure 

millor per, després, servir-se de la paraula que arribi a comprendre o, citant el director de 

Passion (1982), “cal veure les coses abans de parlar”. No obstant això, la comprensió no 

arriba  al  final  dels  esquemes,  sinó  que  es  forma  en  el  mateix  procés  i  la  funció  de 

l'esquema no és de cap manera ajudar a la comprensió; no és funció ni d'expressió, ni de 

suport, ni d'exemplificació, sinó funció presentificadora. El gestus encarna aquesta funció, 

és fórmula que integra el  contacte  entre  Karina  i  Godard,  entre les seves línies,  la  de 

Karina, la paraula de l'ymage que ha de sortir de manera centrífuga, i la del cos de Godard, 

que des del pensament ho fa en vector centrípet, posant en crisi així la unió dels cossos a la 

pantalla quan les línies no troben el  seu equilibri; les línies entren en una tensió on es 

revela  alguna  cosa  però  que  no  transforma l'objecte  al  final  de  l'esquema sinó  que  la 

comprensió  del  gestus  apareix  quan  es  presenta  un  analogon que  remet  a  l'esquema 

construït: quan Nana torna a la condició de cos, quan Lemmy torna a recordar a Natasha la 

paraula amor, quan Bruno es mira al mateix mirall on ho havia fet Veronica.

Però al mateix temps la comprensió no està donada en acte, està només esbossada com una 

possibilitat,  com estant  en l'extrem de l'alliberació de totes les  imatges.  Moltes vegades la 

comprensió no és més que això: l'esquema més la idea que es podria, que s'hauria d'anar més 

172SARTRE, J-P. Lo imaginario. Buenos Aires: Losada, 1964. p. 155.
173Ibídem. p. 171.
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lluny. [...] La comprensió és un moviment que no s'acaba mai, és la reacció de l'esperit davant 

d'una imatge amb una altra imatge, a aquesta amb una altra i així en endavant fins a l'infinit174. 

Godard no mostra finals d'esquemes, sinó nous esquemes de comprensió, nous gestus –les 

paraules que Karina es força a pronunciar al final d'Alphaville o el rapte del seu cos a Vivre  

sa vie  o  Le petit soldat–  que des de l'off  Godard ja explicitava al final de  Bande à part: 

“Tres dies després, Odile i Franz van veure el mar. Semblava un teatre, el seu teatre, amb 

l'horitzó  com a  escenari,  i  més  enllà  només  el  cel.  Davant  d'aquella  harmonia  que  es 

propagava  suaument  en  àmplies  onades  Franz  i  Odile  de  cop,  no  veien  ni  límits  ni 

contradiccions”,  un  horitzó  que  no  explica  el  futur  de  la  parella  sinó  l'anhel  que 

possibilitaria trobar una última línia recta que pogués penetrar l'horitzó, però que tanmateix 

no pot  trobar si  no és  construint un nou  gestus com al  que es lliuraven els  cossos de 

Belmondo i Karina a Pierrot le fou. A través de les diferents formulacions gestuals Godard 

mostra aquesta successió infinita de la comprensió a la qual fa referència Sartre, al nucli de 

les quals hi ha la direcció i la cerca sobre el rostre de Karina, sobre la seva ymage. Aquest 

passa d'un film a l'altre, instal·lant sobre seu –i adquirint, seguint amb la terminologia de 

Deleuze, condició de categoria– un nou problema però que des de l'esquema del  gestus  

apareix com a formes que poden desencadenar a actituds contràries175 que en generen de 

noves.  “Per  què  segueix  tartamudejant  Isabelle  si  ja  està  curada?”,  preguntava  algú  a 

Passion. L'acció d'esquemes canviants és el que fa del cinema de Godard un tartamudeig 

lingüístic176 que, a la cerca de mostrar “just una imatge”, traça direccions infinites sobre una 

massa imaginant indesxifrable; però cal desincronitzar per crear forats entre les línies, que 

puguin “buscar, trobar l'obertura” sobre la imatge –seguint les indicacions del director al 

càmera de Passion–  que puguin oblidar per reconstruir, perquè “és a partir d'aquest oblit 

que puc trobar certs punts per continuar” o, prenent la frase de Hegel “la mà que provoca la 

ferida és també la mà que la cura”. I Godard apunta que “només la mà que esborra és la que 

escriu”177.

174Ibídem. p. 174.
175Deleuze cita Daney quan apunta sobre el cinema de Godard que “un gènere de discurs remet sempre a un 

discurs d'un altre gènere” i afegeix: “les categories, segons Godard, no estan fixades d'una vegada per 
sempre. Amb cada film es redistribueixen, es reorganitzen, es reinventen”. DELEUZE, G.  La imagen-
tiempo. p. 247.

176Deleuze faria referència a aquest tartamudeig sobre Six fois deux (1976): “Les imatges es dissenyen com 
dos corrents en sentit contrari: un que va de les imatges exteriors a les percepcions, l'altre que va de les 
idees  dominants  a  les  percepcions.  […]  l'acció  de  Godard,  imatges  i  sons,  va  a  la  vegada  en  dues 
direccions.  D'una banda, a restituir les imatges exteriors en la seva totalitat,  fer que no percebem de 
menys, fer que la percepció sigui igual que la imatge, fer que es retorni a les imatges tot el que tanquen. 
D'altra  banda,  desfer  el  llenguatge  com  presa  de  poder,  fer-lo  tartamudejar  en  les  ones  sonores”. 
DELEUZE, G. “A propósito de, sobre y bajo la comunicación”. Cahiers du cinéma.  Nº 271. novembre 
1976. Extret de: Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidós, 2006. p. 76.

177“L'oblit és indispensable al record. Fer la història del cinema és oblidar-la per instal·lar-la al record”. 
AUMONT, J. Amnésies. Fictions du cinéma d'après Jean-Luc Godard. Paris: POL, 1999. p. 144.
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1.3. Jacques Demy: l'objecte perdut i l'altra mà d'Agnès Varda

Sigmund Freud a l’assaig “Dol i Malenconia” apunta que en el dol la libido reacciona 

davant la prova de la realitat que mostra que la persona estimada ha deixat d’existir, fixant-

se en cada record i en cada objecte que es trobaven en relació amb ella. Després de la mort 

de Jacques  Demy,  Agnès  Varda  segueix el  record del  cineasta,  remuntant-se  a  la  seva 

infantesa i al record cinematogràfic.  Jacquot de Nantes (1991) s’obre des del so de les 

onades arribant a la costa mentre pugen els crèdits de les músiques que guiaran el film. A 

la  vora del mar, Jacques toca l’arena que inevitablement  se li  escapa dels dits i  Varda 

s'aproxima a les taques de la mà envellida del seu marit i cineasta. Recita les paraules de 

Le balcon de Baudelaire i parla per Demy, “conec l’art d’evocar els moments feliços”, i 

sobre el desig i responsabilitat que recau en ella obrir l’ull de Demy per fer renéixer les 

seves imatges: “aquelles promeses, aquells perfums, aquells petons infinits renaixeran de 

l’abisme prohibit a les nostres sondes. Com ascendeixen al cel els rejovenits sols després 

d’haver-se submergit en la profunditat dels mars?”. L’obertura, des del mar, des de la mort, 

des d’un llenç que remet al naixement de l’amor del mite d’Eros i Psique on les mirades 

dels amants no es veuen però poden tocar-se,178 és obertura de l’ull de Demy que Varda 

mostrarà al llarg del film sempre que necessiti tornar al cos del difunt, col·locant la càmera 

sobre seu per aproximar-se a la pell, a les arrugues de les mans i a les taques del rostre, 

però deixant sobre l’ull una mirada d’infant immortal. Com mantenir la seva mirada? I 

com fer-ho des d’una mirada aliena a l’ull original? Des de les anècdotes, noms i detalls 

que accedien a la memòria de Demy poc abans de morir, Varda torna a les imatges del 

primer Jacques, al Jacquot on es troba l’únic ull de Demy –l'única mirada a través de la 

qual  Demy mostraria el  seu cinema–, evocació179 retrospectiva  que Varda  fa  des de la 

ficció com la manera de mantenir-se més fidel a les reconstruccions a través de les quals 

Demy plasmaria com a cineasta allò que com a nen hauria vist. Partint del neorrealisme 

per dibuixar un món que escapa dels horrors de la guerra que Demy evitava, i amb una 

mirada a l'infant com la que Malle havia mostrat recentment a Au revoir les enfants (1987), 

Varda posa color sobre el blanc i negre del quotidià per ensenyar les fixacions de l’ull que 

l’infant té sobre allò que escapa del real: sobre les titelles teatre de Gignol, el vestit de la 

tieta vinguda del Brasil o la cantant de La Cigale, sobre els cartells del cinema, els cartrons 

178Al llarg de la història de l'art trobem la representació del mite en la famosa escultura d'Antonio Canova, 
sota el mateix nom d'Eros i Psique (1793) i amb la qual s'inspirava anys més tard Rodin per dur més lluny 
encara la difícil unió entre dos cossos l'abraçada entre els quals impossibilita la visibilitat dels rostres. 
Sobre el llenç, l'obra homònima de Kratzenstein-Stub i Rapte de Psique de William-Adolphe Bouguereau 
(finals del XIX) abordaven una postura similar entre els cossos, el primer, posant en una cova els dos 
amants i mostrant l'escissió de l'ull en el paisatge; el segon, substituint la mirada d'Eros al cos de Psique 
per una mirada dirigida al cel.

179 La firma sobre el  film demostra com Varda no se sent responsable de l’autoria del film sinó  d’una 
evocació: “una evocació escrita i realitzada per Agnès Varda dels records de Jacques Demy”.
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del  seu teatre  i  d’aquests  als  miralls  de  la  joguina a  través  de la  qual  podia  veure el 

“Normandia”... i entre aquestes imatges, la mà de Vardà pren la mà-icona que aixeca el dit 

índex per indicar la direcció del Garatge Demy per anar endavant i mostrar trossos dels 

films de Demy que s'haurien inspirat en aquestes imatges i tornar enrere per reprendre la 

història i la cerca de noves imatges. Aquesta mà que segueix l'ull de Jacquot seguint alhora 

les escasses però impactants participacions de Demy al llarg del film, assegura la lectura i 

forma contínua del discurs, entre les imatges del quotidià –en blanc i negre– i les ymages 

d'un ull creador –en color–; però en el mateix exercici és mà que talla per reconstruir, per 

trobar sobre el guió la unió entre l'abans i el després, per recuperar trobant el color. Cinc 

anys després de  Jacquot de Nantes  Varda restaura  Les demoiselles de Rochefort (1967), 

film que revisita des del documental pels 25 anys de Les demoiselles ont eu 25 ans (1993); 

Varda aprofita per entrevistar els records dels testimonis el mateix dia en què es torna a 

projectar el film a Rochefort. En el mateix documental, Bertrand Tavernier confessa que 

durant  la  projecció  ha  revist  la  imatge  de  Jacques  Demy,  amb el  seu  cafè  i  el  tabac, 

explicant-li  com  estimava  els  musicals  i  com  volia  fer  els  ballets,  mentre  Catherine 

Deneuve apunta “la projecció serà melancòlica però espero no deixar-me emportar per una 

emoció tan dolorosa”. L'objectiu de Varda és resseguir els ressons del gaudi que el film 

original  hauria  tingut  sobre  els  implicats  però  també  sobre  la  vida  a  Rochefort,  un 

seguiment la cerca del qual entronca amb l'obstinació mateixa del cineasta: que la ficció 

pogués penetrar el  real.  Així  és que Varda entrevista  a una mestra de l’escola  aquesta 

explica que quan va anar-se’n a Rochefort, del poble només en coneixia el film –“vivia en 

el  film més que  en  la  realitat  del  poble,  tenia  sempre  en  el  fons  aquell  encantament, 

aquelles notes de música, aquell univers”– o a dos figurants que durant el rodatge havien 

iniciat la seva història d’amor. La veu de Varda al film s'identificaria amb les notes del 

contrabaix de l’obertura, que segueix els arpegis de les classes de cant de les bessones al 

film original, Varda es lliura, com en les imatges d’arxiu de Demy, a la mateixa posició 

davant de càmera, i col·loca a la vora de les imatges de Les demoiselles de Rochefort les 

imatges d'aquell making of que no es va acabar de muntar després de la mort de Françoise 

Dorléac; “tots aquells records, totes aquelles imatges en color de 1966 sóc jo qui les va 

filmar”,  apunta.  Aquestes  imatges,  que  mostraven  la  calma  i  el  somriure  de  Demy, 

mostraven  alhora  Deneuve,  la  musa  i  princesa  dels  seus  contes,  i  també  una  mirada 

espontània a la gent del carrer, a la cerca d’un realisme en el desenvolupament de la ficció, 

present des de La Pointe Courte (1954) i dels dots documentals que s'evidencien a la cerca 

d'aquelles expressions que Varda ensenyava al carrer Daguerre (a Daguerréotypes, 1976). 

Els cossos de Demy i Varda es toquen com no s’havien tocat mai abans, quan ambdós 
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reconeixien la necessitat de guardar distàncies en el seu treball. 

Varda  tanca  el  film  amb  un  travelling  que  segueix  parelles  de  bessones  de 

Rochefort com una prolongació de les bessones  originals del film mentre l’off de Varda 

diu:  “el  record de la  felicitat  és potser  encara felicitat”.  La cita ens duu a revistar  Le 

bonheur (1965), on la cineasta havia traçat una felicitat reemplaçable. Si recordem el film 

–estèticament  el  film més deminià  de la  cineasta  belga– François (Jean-Claude Druot) 

passava de Therese (Claire Drouot), la seva dona i mare dels seus fills –també a la vida 

real–, a Émilie (Marie-France Boyer) fent de la segona l’ymage de la primera, però Varda 

mostrava la mort de Therese no tant com un succés inevitable, i  portadora de la cerca 

d’una nova imatge, sinó com la condició necessària per tornar a reviure la felicitat amb la 

força dels seus inicis, fent que els gestos i espais de la segona fossin els mateixos que els 

viscuts amb Émilie. El film és agredolç en aquest sentit, regust que es pronuncia també a 

nivell  formal,  on  els  encadenats  suscitats  per  Mozart  i  l’harmonia  de  colorisme 

impressionista  conviuen  amb  la  imposició  d’impressions  instantànies  des  del  tall  i 

l’aproximació. Per Varda arribar a Demy des del cinema hauria estat un retrobament de la 

felicitat similar a la que havia creat a  Le bonheur; després de la mort de Demy, Varda 

defineix la felicitat com “el gust al mateix temps de rocafort i moscatell, és acceptar la 

contradicció, és fer cinema”; i segueix, “és l’equivalent a filmar i muntar, tal com he fet a 

Les demoiselles ont  eu 25 ans, imatges mesclades de diferents  èpoques [...]  una certa 

felicitat d’avui es nodreix d’imatges velles, mentals o reals”.180 

Després  del  film  documental  de  Les  demoiselles  Agnès  Varda  segueix  amb 

L'Univers de Jacques Demy (1995) fruit de la responsabilitat de recuperar la resta de films 

de Demy i cloure així amb tot allò que havia començat amb Jacquot. En ell, però, hi ha un 

canvi en la mirada que Varda explicita d'entrada després de l'entrevista a Marc Michel, 

quan, mostrant una fotografia del rodatge de Lola (1961), apunta: “Marc mira Jacques que 

mira el visor. I jo amb la meva mirada miro Jacques”. Varda retorna al jo, a la seva mirada, 

i reprèn l'off   per remetre's a la discreció del treball que mantenia la parella. Segueix la 

línia que havia estès al documental anterior però sense deixar pas a càpsules ficcionades ni 

dilatacions entre seqüències ni buits entre les peces que formen el puzle; Varda fa de la 

reconstrucció  i  recuperació  dels  films,  la  memòria  fílmica  de  Demy,  a  través  de 

l'acumulació, d'encreuaments anacrònics i d'associacions entre les línies de les paraules 

dels testimonis i les imatges dels films. “Visc amb les imatges i faig bricolatge amb les 

imatges de Jacques”.181 L'Univers de Jacques Demy no es presenta insòlit; Varda segueix 

un treball inherent a un cinema que ja venia fent quant a l'economia de materials –present 

180 VARDA, A. Varda par Agnes. Paris: Cahiers du cinéma, 1994.
181Paraules d'Agnès Varda a Marie Colmant. “À la recherche des demoiselles”. A Libération. 14/05/1993.
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a Cléo de 5 à 7 (1961) on incloïa un curtmetratge recent, Les fiancés du pont Mac Donald, 

on interpretaven Godard i Karina, o la inspiració de Plaisir d'amour en Iran (1976) per fer 

L'une chante, l'autre pas (1977), o bé el pas de Mur, murs (1981) a Documenteur (1981) 

aprofitant l'estada a Los Angeles– però el que feia del seu cinema un interès passa a ser 

una responsabilitat major, la de conservar una memòria que, per ser conservada, requereix 

ser tocada i apropiada. Apropiant-se de l'arxiu d'imatges de Demy, l'objecte de dol que era 

contemplat passa a ser objecte del seu propi cinema. És en aquest canvi de la posició de 

l'objecte sobre el jo –allí on Varda reconeixia trobar una segona felicitat després de la mort 

de Demy– que la cineasta passa del dol a la malenconia, a l'obertura de la ferida. Seguint el  

text de Freud, la malenconia –com el dol– també es presenta en relació amb la pèrdua de 

l’objecte d’amor, però a diferència del dol no segueix una transferència de la libido sobre 

un nou objecte,  sinó un retreure l’objecte en el  jo,  narcisament  identificat  en l'objecte 

perdut.182 Varda  troba  en  el  suport  digital  la  possibilitat  de  fer  del  gest  d'apropiació  i 

recuperació de les imatges que havia iniciat amb Demy amb el vídeo un gest de llibertat 

estètica i d'exploracions vives entre formes dispars. A Les glaneurs et la glaneuse (2000) 

Varda mostra la figura de l'espigador com la metàfora del gest mateix d'espigar imatges i 

com el mateix acte de filmar, de l'esforç de trobar una imatge –direm just una imatge–, així 

com de reciclar-la o reinventar-la. La lleugeresa del suport DV li permet la discreció, la 

instantaneïtat i l'ús de la càmera com el bloc de notes del cineasta.183 Demy reneix en fer 

d'aquestes possibilitats un retorn a l'ull innocent davant la imatge des de l'espontaneïtat i 

poder mostrar la seva carn envellida en la intimitat. Mostra el primer gest, el de l'imprevist 

que pot ser captat, quan, a la recerca de nous espigadors, des del seient del copilot juga a 

caçar els camions que avancen per la carretera; i el segon quan fa del gest narcisista de 

mostrar la mà d'un mateix des d'un mateix, un despullament emocional des de la intimitat, 

“alguna cosa que passa en solitud, idees o ganes de filmar imatges lligades a una impressió 

personal, i possiblement amb aquest petit pensament o impressió no aniríem pas a dir-li a 

l’operador: ‘No em filmaries pas la meva mà, perquè tinc aquestes taques...’ això em feia 

suar, no tenia ganes de demanar-li-ho i volia ensenyar-les jo mateixa”184.  A Les plages 

182FREUD, S. “Duelo y melancolía”. Obras completas. Vol 6 (1914-1917). Madrid, Biblioteca Nueva, 1997. 
Extret de: AGAMBEN, G. Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental. Valencia: Pre-
Textos, 2004. p. 51-54.

183Agnès Varda segueix les possibilitats del digital que faria realitat el somni de la caméra stylo  a la qual 
al·ludia Alexandre Astruc el 1948 que ja trobava en pel·lícules de cineastes com Renoir i Welles que se 
servien de la lleugeresa dels 16mm. Veure ASTRUC, Alexandre. L’Écran Français. Nº 144. 30 de març 
del 1948. Publicat a:  Du stylo à la caméra et de la caméra au stylo.  “Naissance d’une nouvelle avant-
garde: la caméra-stylo”. p. 324-328.

184 Paraules d'Agnès Varda a « Le numérique entre immédiateté et solitude . Une table ronde avec Alain 

Cavalier, Caroline Champetier, Raymond Depardon, Thierry Frémaux, Thierry Jousse et Agnès Varda ». 

Cahiers du cinéma. Juliol-Agost, 2001. p. 62-67.
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d'Agnès (2008) la cineasta confessa el coneixement que tenien de l'arribada de la mort de 

Jacques; haver de prendre consciència del devenir portava a Varda a reconèixer que per 

filmar  Jacquot de Nantes tenia la necessitat d'aproximar-se al cos de Demy per mostrar 

que el seu cos que és a punt de morir, és encara viu; a Les glaneurs et la glaneuse Varda 

filma les seves pròpies mans com una forma de retornar a Demy, i així ho ratifica des de la 

paraula a la segona part del film, Deux ans après (2002) i a Les plages d'Agnès afegeix: 

“gràcies a aquesta petita càmera digital he pogut filmar d'una mà la meva altra mà”. 

Varda  manté  la  ferida  oberta  de  la  malenconia  quan,  mostrant-se  ella,  el  que 

ensenya és la mirada encantada i la carn envellida del difunt, però alhora hi ha un oblit en 

la proposta d'un discurs renovat, que torna al real i que escapa de les codificacions del 

cinema narratiu que tant estimava Demy –l'últim film d'aquestes característiques que pot 

ser llegit en forma d'últim homenatge que, sota el títol d'un conte que podia haver adaptat 

Demy, Les cent et une nuits (1995), fa el retrat d'un senyor cinema que diu en nombroses 

ocasions que “sense amor no hi ha cinema” i que si imagina és per no oblidar, per no 

perdre la memòria o el contacte amb els altres–. La lectura d'aquesta naturalesa ambivalent 

pot fer-se des de la base tecnològica del digital que mostra a Les glaneurs i que reprèn a 

l'últim  film  quan  la  realitzadora  es  posa  davant  de  la  càmera  per  pronunciar  les 

possibilitats narcisistes, hiperrealistes i estroboscòpiques de la càmera i mostrar el seu cos 

en  desfragmentació,  ensenyant  les  diferents  resolucions,  les  diferents  freqüències  de 

mostreig, les capes i el píxel amb què es componen. Les capes del sistema digital actuarien 

de forma anàloga amb les capes de la pell, del cabell, de les arrugues i les canes; el píxel, 

com la cerca d'una essència de la imatge; les capes mostren el temps d'un cos mentre el 

píxel  palesa la imatge única  i  original,  el  no-temps de l'ymage.  L'Oscil·lant  té  lloc en 

l'estructura tecnològica mateixa. En el reenviament de la capa al píxel hi ha el reenviament 

del cos a l'ànima, de la imatge a la paraula i viceversa. El píxel, com la grafia de la paraula,  

és la unitat mínima del llenguatge, fragment inseparable que requereix de més trossos per 

arribar a la  imatge; mentre  que aquesta, de textura discontínua en estar formada d'una 

estructura d'uns i zeros, busca la unicitat del píxel. El gest d'espigar de Les glaneurs et la  

glaneuse  és  gest  de  cerca d'unitats  mínimes,  d'essències  d'imatge,  de paraules  que,  en 

l'acumulació, arriben a la imatge; les capes d'imatges que apareixen inesgotablement a Les 

plages d'Agnès  en superposicions, incrustacions i relacions hipertextuals, volen fer de la 

discontinuïtat dels materials autobiogràfics de Varda, una forma contínua. 

En accedir des del gest espontani al tubercle en forma de cor, en generar des de la 

incrustació el rostre de Demy sobre el mur, Demy apareix, ja sigui emergint de manera 

simptomàtica com la forma buida de matèria amb què Sartre veia l'arrel, ja sigui com la 
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construcció ingènua de la seva ontologia. Sigui mostrant-se o muntant-se, Varda fa visible 

la seva mà aproximant-se a l'ymage de Demy. Aquesta ja no és  evocada des del seu ull 

com a  Jacquot de Nantes, sinó que és allí,  tocada i agafada. I tanmateix, no hi és: “la 

malenconia aconsegueix apropiar-se del propi objecte en la mesura en què afirma la seva 

pèrdua”,185 apunta  Agamben. D'acord a aquesta  afirmació,  sempre que la  mà de Varda 

apareix, Demy és apropiat en tant que perdut. L'anàlisi de Benoliel és molt oportuna quan 

apunta: “Varda espiga un pla de la seva mà. Aquest pla, sense dir-ho mai, és aquell de 

l'altre que manca (Demy). [...] En aquest pla hi resta un misteri, un punt límit o de no-

retorn”.186 La ferida s'obre, així, cada vegada que Varda ensenya aquesta mà que, fent-se 

visible, amaga forçosament l'altra mà de la qual s'ha separat perdent la unitat del seu cos. 

És tocar,  doncs, que fissura:  en el  mateix gest  on Varda toca més Demy, aquell  on es 

mostra tal com va mostrar-lo a ell, Varda toca la pèrdua; i, per extensió, hi ha sobre la 

imatge que toca i  que llegim com l'encontre d'una essència,  l'abisme de la mort –i  res 

evidencia més aquest fet que és la mateixa mà que, com un gest de naixement, juga a 

caçar camions, aquella que Varda mira per dir-se que aviat arribarà el seu final–. 

185AGAMBEN, G. Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental. Valencia: Pre-Textos, 
2004. p. 53.

186BENOLIEL, Bernard. “La main de l'autre”. A Cahiers du cinéma. Nº548. Juny 2000. p. 62-63.
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CONCLUSIONS



En els dos horitzons a partir dels quals obríem aquestes pàgines –allí on Delphine i Jacques 

arribaven  a  la  unió  del  cos  i  Pierrot  i  Marianne  a  la  unió  de  l'ànima–  vèiem com en 

cadascun hi havia un desig de ser l'altre. Identificant l'ànima com l'expressió de la paraula i 

la imatge com la pròpia del cos, les possibilitats dialèctiques del cinema entre la imatge i la 

paraula es presentaven com la millor expressió del reenviament entre els dos horitzons; 

haurien d'assumir, però, evitar la unió que pogués malmetre l'indefinit amb què cadascun 

evocava  l'altre.  Ja d'entrada l'objectiu d'aquest  estudi  no apuntava cap a  la  cerca d'una 

comunió entre els dos horitzons, allí on el cos i la idea de l'amor podrien unir-se, sinó en 

com des de cadascun, des de l'esforç per trobar l'altre, l'altre podia emergir.

Tota l'atenció havia de residir en un moviment de cerca de l'altre però l'aproximació 

a l'èxtasi d'Henriette ens portava a considerar la possibilitat d'una permeabilitat entre les 

dues línies: elevant el concepte com a Entitat i  mostrant-se arrencat del seu conjunt, la 

imatge-afecció manifestava la solidesa d'un impacte físic i un context lluminós que portava 

la imatge al difús. I quan Henriette tombava el cap, una mirada de dubte dirigida a càmera 

ens  obligava  a  entrar  en  el  mateix  dubte  que  ens  portava  a  llegir  la  mirada  des  de 

l'encreuament de dues mirades: Henriette mirant-se a ella mateixa en l'acció anterior en 

dirigir la mirada al mateix espai des d'on havia estat vista, i mirant l'ymage com el resultat 

d'una prolongació de la persistència retiniana en l'obertura sobtada dels ulls.  Entre una 

banda i altra de l'horitzó, entre les dues res cartesianes, la imatge i la paraula es tocaven en 

trobar-se la sensació i la imaginació; parlàvem de (res)sentir per, mantenint el reenviament, 

al·ludir a la imatge com el lloc d'exercici de la paraula per retornar a ella mateixa –i el 

mateix des de la paraula–. 

El mateix (res)sentir es confirmava en la tesi de Sartre sobre la fenomenologia de la 

imatge portadora d'un saber d'ymage i d'una intenció cap a l'objecte real, però Sartre ja no 

mostrava la visibilitat de la disposició de l'objecte des del dubte sinó en la seva pèrdua: en 

intentar  mirar  l'objecte  en  la  disposició  de  la  seva  massa  l'ull  es  perdia  en  el  teixit 

inidentificable en la disposició de l'objecte en consciència imaginant. Era necessari prendre 

consciència d'aquesta naturalesa tal com ho feien Truffaut i Rohmer des de la immersió del 

cos de Bertrand a  L'homme qui amaît  les femmes  i  Frédéric a  L'amour l'après-midi en 

l'embriaguesa d'un “bany en la multitud” per traçar un tall per on poder mirar l'objecte 

directament, tornant, doncs, a la línia que separa imatge i paraula. El problema venia de la 

visibilitat on, en l'oscil·lació entre els dos espais, l'ull perdia sempre un espai en dirigir-se 

cap a l'altre i per això ens semblava més apropiat parlar d'una mà al servei de l'ull, de la mà 

que Jérôme i Louis posaven sobre el genoll de Claire i el rostre de Marion, espais propis 

d'un cos i construïts com ymage; mà que reposava rígida sobre la carn per mantenir alhora 
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el saber de l'ymage i que es movia per, sense abandonar el contacte, arribar al cos i tornar a 

l'ymage. Era des d'aquesta mà des d'on s'hauria de lliurar el cos del cineasta, des d'un Tocar 

que, ocupant l'espai de l'Oscil·lant, pogués arribar a la Imatge-Paraula.

Com arribar a la Imatge-Paraula? Hauríem dedicat el pes de les dues últimes parts a 

trobar una resposta a aquesta pregunta i per fer-ho partíem de la idea baziniana del flux i el 

reflux entre un espai real i un imaginari per, recuperant el discurs de Truffaut i Rohmer, 

mostrar el camp i el fora de camp com els dos espais on la imatge i la paraula haurien 

d'oscil·lar. Ambdós esquemes mostraven la possibilitat de fer renéixer l'actor des del tall 

pronunciat  des  del  Tocar  del  cineasta  i  des  del  qual  el  personatge  –amb  qui  l'autor 

s'identificava– adquiria el moviment que el possibilitava cap a la cerca de l'objecte. Però el 

mateix tall que havia de facilitar el visible s'obria en forma de ferida quan la cerca tenia lloc  

des de l'estaticitat. L'heroïna de Rohmer seguiria, des de la creença en l'ymage, el reflex del 

continuum del fora de camp, mentre que Eustache despullava el mim de Doinel silenciant-li  

la paraula per tornar-lo a la condició d'actor, a l'espai que ocupava el primer Doinel en el 

camp.  Per  la  seva  banda,  les  propostes  de  Carax  i  Desplechin,  i  com a  reacció  a  la 

consciència  de la  història  precedent,  partien d'una ferida  inicialment  oberta;  Carax feia 

renéixer el seu personatge des del mateix artifici i possibilitava el tancament de la ferida 

reprenent el clixé i la fórmula manierista; per la seva banda Desplechin ho feia des de la 

idea del germen, d'un retorn a l'orgànic ocasionat per la mateixa paràlisi que hauria generat 

l'obertura de la ferida. Finalment, abandonàvem el lliurament del cos del cineasta sobre 

l'actor a la cerca de l'objecte per reprendre el lliurament del cos del cineasta sobre l'objecte 

mateix que hauríem trobat en l'aproximació de Renoir a Henriette. Fer de la pantalla un sol 

cos, un  cos-pantalla on es trobarien excrits els dos cossos, per trobar en aquest espai la 

“visió  total  i  absoluta”  a  la  qual  al·ludia  Merleau-Ponty  era  el  desig  de  tot  cineasta 

enamorat de la seva musa. Així ho mostrava Garrel i Nico, experimentant en la pel·lícula 

per retornar-li un valor primari, Godard sobre Karina, buscant en ella la mateixa mirada i el 

batec del cor amb què anys enrere hauria definit  la responsabilitat  del cinema, i Varda, 

sobre el record de Demy, mostrant el seu cos en el bricolatge dels films de Demy. Ja no hi 

hauria camp ni fora de camp, sinó un espai únic. Però en l'intent d'unió dels cossos la ferida 

apareixia com l'espai sense sortida –allí on errava el cos de Garrel a La cicatrice intérieure, 

en l'esforç de Godard de penetrar l'horitzó opac de Le mépris o en mostrar una mà que no 

pot mostrar la que aguanta la càmera de Varda– que revelava que sempre hi hauria un altre: 

una altra imatge, una altra paraula, un altre espai o un altre temps. Amb tot no hi havia un 

reenviament cap a aquest altre, sinó que aquest es presentava en el mateix, en la circularitat 

d'una línia que retorna en ella mateixa en Garrel, en una línia que uneix un vector centrípet 
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i un de centrífug en Godard o en la textura del digital de la qual se serveix Varda, entre el 

píxel i la capa, inseparable l'una de l'altra. No hi hauria, doncs, una oscil·lació entre dos 

camps,  car  l'autor  toca  tocant-se  ell  mateix  des  de  l'espai  on  l'Oscil·lant  pren  posició; 

conseqüentment, el que es presenta és una oscil·lació sostinguda, probablement la mateixa 

oscil·lació de la mirada hesitant d'Henriette a càmera, a través de la qual ens esforçàvem a 

dividir en dues parts per trobar-hi el reenviament. 

Probablement no podem parlar de reenviament si concebem aquest, tal com ho hem 

fet, des del Tocar. El Tocar traça una única línia que necessita fissurar per fer visible, línia 

d'unió i desunió entre la imatge i la paraula, vector des d'on naix el moviment cap a la cerca 

i ferida que s'obre en la contemplació de l'ymage. El reenviament es donaria en la mateixa 

línia  tal  com es  palesa  a  l'última part  però  que  ja  trobàvem a  la  línia  de  l'horitzó  del 

principi:  ¿per  què  els  cossos  de  Pierrot  i  Marianne  es  feien  visibles  quan  només 

n'escoltàvem la seva veu i l'ànima de Delphine es pronunciava quan aquest venia d'un canvi 

de color en la imatge? L'amor es manifesta oscil·lant en l'esforç per arribar a l'altre, és 

entelèquia en el sentit aristotèlic, treballant per un fi que li és intrínsec. El nostre objectiu 

mai no va ser arribar a l'encontre d'una forma de representació que fes síntesi de l'amor a un 

cert cinema francès i encara menys a una síntesi de la representació de l'amor en si mateixa,  

sinó a una idea vinculada a aquest interès de l'autor per voler fer visible l'amor. Entre els 

vuit autors que s'han seguit aquí l'amor es manifesta com a font inesgotable en la constant 

reformulació respecte els discursos precedents. En cadascun d'ells, una línia d'horitzó, on hi 

ha la mateixa idea entre una imatge i una paraula, però que es manifesta diferent segons la 

disposició de cada Oscil·lant, de cada Tocar que condueix el discurs mateix de l'autor.
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Filmografia (ordre alfabètic per obra)

400 coups, Les (François Truffaut, 1959)

À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)

Aimée, L' (Arnaud Desplechin, 2007)

Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (Jean-Luc Godard, 1965)

Amants du Pont-Neuf, Les (Léos Carax, 1991)

Amants réguliers, Les (Philippe Garrel, 2005)

Ami de mon amie, L' (Éric Rohmer, 1987)

Amour à vingt ans, L' (François Truffaut, 1962)

Amour l'après-midi, L' (Éric Rohmer, 1972)

Amour en fuite, L' (François Truffaut, 1979)

Amours d'Astrée et Céladon (Éric Rohmer, 2007)

Atalante, L' (Jean Vigo, 1934)

Au revoir les enfants (Louis Malle, 1987)

Bande à part (Jean-Luc Godard, 1964)

Baisers volés (François Truffaut, 1968)

Baisers de secours, Les (Philippe Garrel, 1988)
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Beau mariage, Le (Éric Rohmer, 1982)

Belle noiseuse, La (Jacques Rivette, 1991)

Bleu des origines, Le (Philippe Garrel, 1978)

Bonheur, Le (Agnès Varda, 1965)

Boulangère de Monceau (Éric Rohmer, 1963)

Boy meets girl (Léos Carax, 1984)

Carrière de Suzanne (Éric Rohmer, 1963)

Cent et une nuits, Les (Agnès Varda, 1997)

Cicatrice intérieure, La (Philippe Garrel, 1972)

Charlotte et son Jules (Jean-Luc Godard, 1958)

Chambre verte, La (François Truffaut, 1978)

Clean (Olivier Assayas, 2004)

Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda, 1961)

Coeur fantôme (Philippe Garrel, 1996)

Collectionneuse, La (Éric Rohmer, 1967)

Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle) (Arnaud Desplechin, 1996)

Conte d'hiver (Éric Rohmer, 1992)

Conte de Noël, Un (Arnaud Desplechin, 2008)

Daguerréotypes (Agnès Varda, 1976)

Demoiselles de Rochefort, Les (Jacques Demy, 1967)

Demoiselles ont eu 25 ans, Les (Agnès Varda, 1993)

Demonlover (Olivier Assayas, 2003)

Deux anglaises et le continent, Les (François Truffaut, 1971)

Deux ans après (Agnès Varda, 2002)

Détective (Jean-Luc Godard, 1985)

Die Marquise von O... (Éric Rohmer, 1976)

Documenteur (Agnès Varda, 1981)

Domicile conjugal (François Truffaut, 1970)

Du côté de Robinson (Jean Eustache, 1963)

Esther Kahn (Arnaud Desplechin, 2000)

Éloge de l'amour (Jean-Luc Godard, 2001)

Enfant sauvage, L' (François Truffaut, 1970)

Fanny och Alexander (Ingmar Bergman, 1982)

Femme de l'aviateur, La (Éric Rohmer, 1981)

Fille de l'eau, La (Jean Renoir, 1924)
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Frontière de l'aube, La (Philippe Garrel, 2008)

Gai savoir, Le (Jean-Luc Godard, 1969)

Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948)

Genou de Claire, Le (Éric Rohmer, 1970)

Glaneurs et la glaneuse, Les (Agnès Varda, 2000)

Heure d'été, L' (Olivier Assayas, 2007)

Homme qui amait les femmes (François Truffaut, 1977)

Irma Vep (Olivier Assayas, 1996)

J'entends plus la guitarre (Philippe Garrel, 1991)

Jacquot de Nantes (Agnès Varda, 1991)

Jules et Jim (François Truffaut, 1962)

Liberté, la nuit (Philippe Garrel, 1983)

Lola (Jacques Demy, 1961)

Ma nuit chez Maud (Éric Rohmer, 1969)

Maman et la putain, La (Jean Eustache, 1973)

Mauvais sang (Léos Carax, 1986)

Mépris, Le (Jean-Luc Godard, 1962)

Mes petites amoureuses (Jean Eustache, 1974)

Mistons, Les (François Truffaut, 1952)

Mur, murs (Agnès Varda, 1981)

Naissence de l'amour, La (Philippe Garrel, 1993)

Nana (Jean Renoir, 1926)

Nouvelle Vague (Jean-Luc Godard, 1990)

Nuit américaine, La (François Truffaut, 1973)

Nuits de la pleine lune, Les (Éric Rohmer, 1982)

Parapluies de Cherbourg, Les (Jacques Demy, 1964)

Partie de campagne (Jean Renoir, 1936)

Passion (Jean-Luc Godard, 1982)

Passion de Jeanne d'Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928)

Pauline à la plage (Éric Rohmer, 1983)

Peau douce, La (François Truffaut, 1964)

Père Noël a les yeux bleus, Le (Jean Eustache, 1965)

Petit soldat, Le (Jean-Luc Godard, 1963)

Petite marchande d'allumettes, La (Jean Renoir, 1928)

Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)
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Plages d'Agnès, Les (Agnès Varda, 2008)

Pointe Courte, La (Agnès Varda, 1954)

Rayon vert, Le (Éric Rohmer, 1986)

Révélateur, Le (Philippe Garrel, 1968)

Rois et Reine (Arnaud Desplechin, 2004)

Sale histoire, Une (Jean Eustache, 1977)

Sentinelle, La (Arnaud Desplechin, 1992)

Sirène du Mississipi, La (François Truffaut, 1969)

Sommaren med Monika (Ingmar Bergman, 1953)

Sunrise (Friedrich Wilhelm Murnau, 1927)

Un ange passe (Philippe Garrel, 1975)

Une chante, l'autre pas, L' (Agnès Varda, 1977)

Une femme est une femme (Jean-Luc Godard, 1961)

Une vie sans joie (Jean Renoir, 1924)

Univers de Jacques Demy, L' (Agnès Varda, 1995)

Vertigo (Alfred Hitchcock, 1948)

Vie des morts, La (Arnaud Desplechin, 1991)

Visage (Tsai Ming-liang, 2009)

Vivement dimanche! (François Truffaut, 1983)

Vivre sa vie (Jean-Luc Godard, 1962)

Zéro de conduite (Jean Vigo, 1933)

Wakaranai: Where are you? (Masahiro Kobayashi, 2009)

What time is it there? (Tsai Ming-liang, 2001)
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