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NOITE E DÍA
Título orixinal Nuit et jour Dirección Chantal Akerman Guión Chantal Akerman, 
coa colaboración de Pascal Bonitzer Ano 1991 Duración 92 min. Dirección de 
produción Pierre Wallon e Marilyn Watelet Fotografía Jean-Claude Neckelbrouck 
Montaxe Francine Sandberg Intérpretes Guilaine Londez, Thomas Langmann, 
François Négret, Nicole Colchat, Pierre Laroche, Christian Crahay, Luc Fonteyn, 
Sandrine Laroche, Yves Coméliau Música Marc Hérouet Son Alix Comte 
Distribuidora Intermedio Sinopse Jack (Thomas Langmann) e Julie (Guilaine 
Londez), unha parella que acaba de chegar a París desde provincias, vive o seu 
amor coma nun mundo á parte. Jack traballa como taxista polas noites. Julie, 
mentres, pasea pola cidade. O día pásano xuntos, pechados nun apartamento 
alugado. Ningunha preocupación os distrae da súa insaciable paixón. Pero certo 
día prodúcese un encontro entre Joseph (François Négret), o taxista diurno que 
comparte vehículo con Jack, e Julie. A partir de entón, Julie vai vivir dous amores en 
paralelo, cada un ao seu tempo e sen interferencias.

MARZO 2017
Martes 21 Honor de cabalería | Honor de cavalleria
Albert Serra, 2006, España, 110 min.
Martes 28 Xogos prohibidos | Jeux interdits
René Clément, 1952, Francia, 86 min.

TODAS AS SESIÓNS EN VOSE, ÁS 20:30 h NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 

O Cineclube Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo funcionamento 
e financiamento depende fundamentalmente das achegas económicas que realizan 
periodicamente as súas socias e socios. As persoas socias poden escoller entre tres 
tipos de cotas: Anual (60 euros); Trimestral (18 euros); Prorrogada en cada sesión (2 
euros).



Mais, se cadra, a máis grande poeta do camiñar no cinema é a belga Chantal Akerman. 
Os seus personaxes cobren o rango  de todas as variacións posibles deste xesto. Mar-
chan en liñas rectas e vagan en círculos. Os seus humildes pasos, no contexto correcto, 
artificial, pódense converter en arte performativa, ou baile e canto. Ás veces son coma 
os celebrados desvaríos que atopan marabillas agochadas en recunchos e esquinas do 
cotián; outras, desprázanse coma autómatas, na procura do seu labor diario; ocasional-
mente están acompañados de tensión, mesmo de ameaza.

A forma integral e non fragmentada de Akerman para filmar estas figuras camiñan-
tes —sexa liderando en primeira fila, seguíndoas no seu característico plano lateral ou 
inmóbil mentres desaparecen na distancia ou na escuridade— sempre enfatiza os pasos 
efectuados, un a un, e sempre rexistra a paisaxe urbana que establece un camiño para es-
tes personaxes e para o mundo de sons varios que os envolve. Os característicos planos 
camiñantes de Akerman enfatizan tamén o tempo que toma cruzar mesmo unha curta 
distancia. É un xeito curioso, moi modernista, de suspenso, que Jean Rouch inmorta-
lizou no experimento de planos longos da súa contribución a Paris vu par... (1964), 
sobre o que Godard comentou: “Os segundos reforzan os segundos; cando realmente 
se acumulan, comezan a ser impresionantes“.

Por que esta atención ao camiñar? Para Akerman, prové dun precioso continuo físico, 
unha ponte sen apuros entre universos: os seus personaxes cruzan literalmente o espa-
zo que separa a factualidade da vida cotiá da fantasía e a intriga da ficción. Tal como 
para Wenders, Godard ou Garrel, no universo cinemático de Akerman unha historia é 
a miúdo un sinónimo de catástrofe, iniciada por unha imprevista ruptura da rutina, un 
taco alto que esvara no pavimento, algún exceso ou asimetría nos patróns coñecidos da 
vida. Por tanto, camiñar pode prover dun regreso a salvo para os seus personaxes, un 
fío de Ariadna que os devolve a algún estado precario de estabilidade. Por medio deste 
entrar e saír, Akerman proporciónanos un espello para a nosa propia actividade como 
espectadores, en tanto negociamos as ilusións e seducións da narrativa.

[...]

Tamén camiñar se torna integral á visión de Akerman sobre as relacións sexuais mo-
dernas, incluíndo Les rendez-vous d’Anna (1978), Toute une nuit (1982) e Nuit et jour 
(1991). Moitos dos seus filmes interrompen a bendita soidade dun paseo co goce e 
terror dun rencontre. Súbitas e inesperadas ligazóns con extraños poden ás veces con-
ducir a estados de retiro, hiperdefensivos e case catatónicos na súa obra: a heroína de 
L’homme a la valise (1983), interpretada pola propia directora, retírase a un cuarto 
escuro durante semanas e convérteo no seu fogar, no seu santuario e nunha base de 
vixilancia cada vez máis estreita. As políticas sexuais destes maos encontros, primeiro 
esbozados na súa narración minimalista e experimental Je, tu, il, elle (1974), poden 

semellar familiares e suficientemente depresivas: mulleres sensibles e feridas ansían un 
cuarto propio, mentres que os homes cos que se atopan son criaturas de terror, brutas, 
misteriosas, impulsivas.

A pesar de todo, Akerman é tamén unha romántica —dun tipo peculiarmente cool, 
moderno, non sentimental— e os encontros ao pasar no seu cine están cheos de música 
e da maxia do azar, a esperanza, a saudade. Non obstante, tratar de identificar as emo-
cións no seu cine —de onde veñen e como funcionan— é un negocio de risco, cheo de 
trampas. Algúns dos máis devotos esexetas de Akerman asumiron unha aproximación 
livianamente brechtiana ao problema estético que formula a súa obra: para a crítica 
australiana Laleen Jayamanne, por exemplo, é simplemente evidente que “a concentra-
ción está no xesto/acción. As emocións cóidanse soas”.

Achegarse aos filmes de Akerman a través do que os seus personaxes fagan, digan ou 
sintan é a primeira trampa que establece a súa obra, máis ca con moitos cineastas, mes-
mo aqueles independentes inconformistas coma Werner Schroeter ou coma Jacques 
Rivette, co que Godard se vencella gustosamente no seu vídeo Scénario du film Passion 
(1982). Hai un aspecto enredantemente “impersoal” nos seus filmes, un tipo de actua-
lización posmoderna no ethos de vida chea de dita inmortalizado por Ophüls e Demy, 
testemuña do primeiro plano de Golden eighties, que mostra unha muller que se volve 
de bicar un amante para bicar outro, apenas agochado fóra do cadro; ou o trío aliterati-
vo de Nuit et jour, con Julie desprazándose sonámbula de ida e volta entre as camas de 
Jack e Joseph, e a posta en escena de Akerman filmando reiteradamente os corpos de 
diferentes homes en exactamente as mesmas poses e desde os mesmos ángulos, coma 
escravizada ao eterno retorno de Nietzsche.

Tal indiferenza ou subversión dos estritos límites da identidade persoal rememora o 
livián credo filosófico de Gilles Deleuze, cando fala da necesidade de asir o poder dos 
preceptos e afectos e incorporalos ao noso pensamento conceptual: “Os preceptos 
non son percepcións, son paquetes de sensacións e relacións que viven de xeito inde-
pendente de quen os experimenta”. Neste sentido, Akerman continúa a tradición de 
exploración inaugurada no cine por Michelangelo Antonioni, para quen, no tributo 
de Roland Barthes, “os dramas son igualmente psicolóxicos ou plásticos”. A descrición 
de Antonioni do seu estilo pictórico en Il deserto rosso anticipa a imaxe e sensación 
do universo de Akerman: “A abstracta liña branca que ingresa ao filme no inicio da 
secuencia da pequena rúa gris interésame moito máis có auto que vai arriba: é un xeito 
de aproximarse ao personaxe en termos de cousas, máis que por medio da súa vida”. En 
Akerman, esas “cousas” convértense en condutoras de delicadas emocións.
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CHANTAL AKERMAN:  MULLER CAMIÑANTE
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