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(Claire Denis, 2018, 110 min.)
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O LIBRO DE IMAXES
Título orixinal Livre d’image Dirección, guión e montaxe Jean-Luc Godard Ano 2018 
País Francia Duración 90 min. Idioma orixinal Francés, inglés, árabe, italiano, alemán 
Fotografía Fabrice Aragno Son Michael Koderisch Produtora Wild Bunch (Suíza, 
Francia) Distribución Avalon
Sinopse Nada agás silencio. Nada agás unha canción revolucionaria. Unha historia en 
cinco capítulos, como os cinco dedos dunha man.
Festivais e galardóns Palma de Ouro Especial en Cannes 2018, Premio Zabaltegi en 
Donostia 2018.
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A REPÚBLICA DAS PALABRAS ENTREVISTA A NICOLE BRENEZ

Por que tantos planos negros no filme? Sempre hai moito negro nos recursos 
visuais de Godard. El dicía: «Se non sabes como facer esta imaxe, non fagas unha 
falsa imaxe, pon un negro». Así que o negro aparece cando unha imaxe non é 
nin sequera posible nun contexto político. Ten moitos significados absolutamente 
cruciais, estratéxicos. Cada vez hai máis negro nos seus filmes, e todos eses signi-
ficados e moitos outros están aí, traballando nunha escuridade chea de sentidos.

Á parte da intención política do negro, parece que existe a intención de ir con-
tra o texto, contra a necesidade do cerebro humano de construír unha narra-
ción, de construír un sentido. É coma se os negros nos negasen esa posibili-
dade. É certo. Adoitamos falar só en termos de narratividade, plasticidade ou 
visualidade, mais tamén está a indagación rítmica, que é moi específica de Jean-
Luc. Hai unha invasión da discontinuidade. Todos os procesos narrativos, descri-
tivos ou cromáticos detéñense nalgún intre, cada vez máis a miúdo. Para min é 
coma cando Schönberg mudou todo o sistema de son e inventou a música dode-
cafónica. Godard inventa todo tipo de discontinuidades que non son comúns na 
paleta tradicional, nos recursos habituais da narrativa, na lóxica descritiva.

Os cinco capítulos, os cinco dedos da man, lembráronnos, coa súa distinta ca-
ligrafía e distinta decadencia, os movementos dunha sinfonía. Era esta a in-
tención orixinal: esa concepción musical do filme? Coido que non. Nunha sin-
fonía os movementos están pensados para harmonizar; aquí é xusto o contrario. É 
unha investigación sobre a discontinuidade. Mais si estaba dende o principio esa 
estrutura da man e os dedos. Penso que entre as moitas relacións que existen entre 
os dedos está tamén o feito de que os capítulos sexan a condición de posibilidade 
para o último segmento. Non é unha organización lineal, nin unha xustaposición 
episódica das cousas, senón o remake da historia da humanidade: o capítulo sobre 
os trens, sobre San Petersburgo, sobre a lei...; todos son compoñentes do move-
mento final sobre o mundo árabe. Tes que poñer todas esas cousas á túa disposi-
ción para chegar a esa narrativa tan característica da última parte, cando adapta 
a Albert Cossery1. Está moi claro co primeiro dedo, remake. Porque o remake é 
a posibilidade material de todo o filme: o remake e, claro, a reciclaxe de imaxes.

No filme non hai só found footage, tamén hai imaxes filmadas para este proxec-
to. Moitos planos fantásticos de paisaxes foron filmados en Tunes, nos lugares 
onde Albert Cossery estivo cando vivu alí. El era exipcio e viviu en Tunes e en 

1 (N. da T.)  Refírese a Unha ambición no deserto, novela do ano 1984 da que Godard se nutre na 
parte final do filme. Editada en 2013 por Pepitas de Calabaza e traducida por Federico Corriente.

París. Godard e Fabrice [Aragno] foron unha ou dúas veces a Tunes. Algúns dos 
planos que mostran rúas e paisaxe urbana están feitos persoalmente por Godard, 
co seu iPhone. E Fabrice filmou moitas paisaxes fermosas. A importancia do 
que fai Jean-Luc está en que abraza todos os tipos de imaxes que existen agora. 
Unha das pequenas discusións que tivemos en Rolle debeuse a que moitos planos 
estaban tirados da televisión e tiñan logotipos das cadeas. Non nos poñiamos de 
acordo sobre se había que mantelos ou quitalos. O resultado foi que se eliminaron 
a maioría, mais outros ficaron. E é importante, porque a idea consiste en que o fil-
me inclúe todo tipo de imaxes, de calquera procedencia e dispositivo, de calquera 
parte do mundo, e ponas xuntas, porque estamos no mundo das imaxes, e temos 
que construír e analizar estas imaxes. Polo que non temos que limpalo todo.

En canto ao traballo de son, pode resultar máis violento cortar unha frase ou 
liña de diálogo ca cortar un plano... Todos quedamos moi sorprendidos polo 
tratamento do son. Porque non é só o traballo de discontinuidade, de cortes moi 
longos no medio dunha frase (musical ou verbal), senón tamén o espazamento do 
son, do máis rico ao máis atronador. A proxección comeza cun son técnico duro e 
terrible, coma nun filme experimental dos setenta. Significa que todo é son. Son 
e negro. E logo algo pode nacer de novo.

Cremos que hai un paradoxo no filme: unha constante violencia exercida sobre 
a imaxe (a degradación, os cortes, a discontinuidade) e, ao tempo, un respecto 
reverencial  por ela. Hai moita violencia porque hai moitas cousas que deben ser 
exploradas en relación á discontinuidade e á disonancia. Mais tamén hai momen-
tos en que todo é suave, e hai unha serialidade harmónica, coma no capítulo do 
tren. Ese capítulo non é narrativo, mais si moi fluído, hai menos negro ca nou-
tras partes. A serialidade faino harmónico. E a intención da imaxe en termos de 
cromatismo, textura, lente, riqueza de tempo (no sentido de todos eses transfers) 
e, por suposto, todos os cortes e a continuidade, todo ten que estar sobre a mesa. 
Trátase de ser totalmente polimórfico. Non atopas unha forma que sexa a resolu-
ción para o teu filme, coma un modelo xeral para a súa elaboración, senón que tes 
que exhibir todas as formas posibles tomadas en consideración en relación cun 
problema estético. Para min, iso é Godard. É coma unha cartografía de solucións 
posibles para unha pregunta. E é unha solución, no sentido da estética clásica, 
non entendida coma resposta. Penso que por iso Godard é tan reverenciado por 
outros cineastas, porque poden atopar nos seus filmes moitas das solucións que 
buscaron, porque inventou ferramentas que outras persoas poden utilizar.

Anacos da entrevista a Nicole Brenez, colaboradora de Godard na xestación d’O libro de imaxes, ti-
rados de heredero, c. f. & ruiz, j. (Febreiro de 2019). Nicole Brenez. La república de las imágenes. 
Caimán. Cuadernos de Cine, 79, 40-46. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


