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DA NOITE Á MAÑÁ
Danièle Huillet e Jean-Marie Straub | 1996

Alemaña | 59 min.

VOSE

DA NOITE Á MAÑÁ
Título orixinal Von Heute auf Morgen Dirección Danièle Huillet e Jean-Marie Straub 
Dirección musical Michael Gielen Música Arnold Schoenberg Ano 1996 Duración 
59 minutos Guión Max Blonda (libreto) Reparto Richard Salter, Christine Whittlesey, 
Annabelle Hahn, Claudia Barainsky, Ryszard Karczykowski Fotografía William 
Lubtchansky Distribuidora Intermedio

DECEMBRO
Martes 13
Ji-geum-eun-mat-go-geu-ddae-neun-teul-li-da | Agora si, antes non
(Hong Sang-soo, 2015, Corea do Sur, 121 min., VOSE)
Martes 20
The act of killing | O acto de matar
(Joshua Oppenheimer, 2012, Dinamarca, 117 min., VOSE)
Martes 27
Tokyo monogatari | Contos de Toquio
(Yasujiro Ozu, 1953, Xapón, 139 min., VOSE)

*Todas as sesións, ás 20:30 h no Teatro Principal de Pontevedra



Ningún detalle é pequeno de máis. «A frase que oiamos con máis frecuencia, mesmo antes de Machorka-
Muff (1962), ao insistirmos nalgún detalle... porque pensabamos que non existen os detalles... sempre 
nos dicían “ninguén se vai decatar, ninguén o vai ver”. Tamén no referente ao son: “ninguén o vai notar, 
ninguén o vai pillar”. Iso baséase nun desprezo polo público ou en enganar, que vén ser o mesmo. Mais 
cando alguén entende de verdade algo sobre vestiario —e non só un par de cousas—, sabe que nunha 
época concreta ábrense moitas máis posibilidades cás que pensamos; non está tan limitado. O mesmo 
se aplica ao mobiliario. Nós mesmos tivemos esa experiencia, tamén eramos descoñecedores e inxenuos, 
normalmente só coñeces as cousas típicas e non as menos habituais; a xente coida que no Barroco pendu-
raban certas pinturas na parede e que había tapices e cortinas en todas partes. E logo les nun libro escrito 
por alguén que é especialista nesas cousas: “No Barroco, a xente —excepto, por suposto, os que vivían 
nun palacio— tiñan moi pouco mobiliario, coma moito un armario nun cuarto, normalmente nada na 
parede, e tampouco cortinas”, e cando alguén o ve representado así di: “iso é unha caricatura, non é o 
suficientemente histórico”».

Dito isto, o feito de que os filmes de Straub e Huillet foran caracterizados frecuentemente de minimalis-
tas podería suxerir que esa percibida austeridade é o resultado dunha marca de estilo consciente ou que 
está dictada puramente por ter que traballar cos seus propios medios. No canto diso, é consecuencia de 
traballar dentro dos seus principios éticos. «Se, a nivel estético, practicas o mesmo que impulsa a socie-
dade capitalista e o mundo en que vivimos, entón non ten sentido; es só unha pedra para o seu muíño» 
(Danièle Huillet).

O que pode parecer luxoso é a antes mencionada cantidade de filme que se gastaba habitualmente na ro-
daxe de cada plano —que, por suposto, tamén permitiu a montaxe de múltiples versións dun bo número 
dos seus últimos filmes. Straub defende isto coma esencial para obter os resultados que perseguen, e sinala 
que Chaplin ás veces rodaba cen tomas para conseguir a perfección que todos admiramos.

Como se documenta instrutiva e humoristicamente en Où gît votre sourire enfoui? / Onde jaz o teu sorriso? 
(Pedro Costa, 2001), as esixencias da sala de montaxe para Straub e Huillet non son menos intensas e 
rigorosas que calquera outra fase do seu proceso, onde se poden producir discusións pola diferenza dun 
só fotograma.

Mesmo despois de rematar a montaxe, Straub e Huillet non externalizaban a cegas o subtitulado dos seus 
filmes a varios idiomas, e Huillet encargábase a miúdo ela mesma das traballosas traducións ou super-
visaba a elección de tradutores e tradutoras —aconsellando, mais nunca  controlando dictatorialmente. 
Ademais, no traballo de subtitulado, decidíase ás veces omitir subtítulos para que espectadoras e especta-
dores, por momentos, puidesen ter a experiencia das imaxes sen obstrución e escoitar máis plenamente o 
son, incluída a cadencia e a musicalidade das verbas faladas.

xenerosidade

«Os filmes que finxen estar feitos para as masas», sostén Straub, «na realidade están feitos para mantelas 
no seu lugar, para as violar ou para fascinalas. En consecuencia, están feitos de xeito que non lle dan á xen-
te a liberdade de se erguer e marchar. Os nosos filmes están feitos de maneira que a xente pode marchar se 
así o desexa». Aclara Huillet que non é que lles guste que a xente saia dos seus filmes, «mais claramente é 
un risco, porque quen marcha quizais se emocionase se vise máis». A forza dese enfoque é o rexeitamento 
a tomar parte nun certo fascismo da narrativa cinematográfica convencional, que se centra en manternos 
no asento, controlar as miradas, orquestrar emocións, non permitir espazo para pensar. Para Straub e Hui-
llet hai unha xenerosidade intrínseca en negar o uso de dispositivos dramáticos tradicionais deseñados 
para enganchar espectadoras e espectadores, e mantelos cativos. Veñan, miren, escoiten... ou non.

traballo/ética (sobre facer filmes politicamente)

«Se fas un filme politicamente —é dicir, organizando o que fas—, iso significa ignorar os axentes de 
casting ou a recadación, que che din o que facer e non facer se queres obter financiamento: sen Depardieu 
non hai filme; sen a última estrela non hai cartos do cnc, non podes ir a Cannes... Doutro xeito, ademais 
de non facer filmes politicamente, non consegues facer o que queres. O propio Bertold Brecht díxoo no 
seu prólogo a Kuhle Wampe: “a organización cústanos máis ca die künstlerische Arbeit1...”» ( Jean-Marie 
Straub).

Xa que non adoitan estenderse nas dificultades dos seus traballos, só teño indicios das tribulacións polas 
que pasaron Jean-Marie Straub e Danièle Huillet para facer os filmes que fixeron do xeito en que querían 
facelos. Indicios de planificación e preparación, de exhaustivas camiñadas, condución, autostop na pro-
cura da localización adecuada, dolorosos ensaios cos seus repartos durante meses, ás veces un ano ou máis 
antes do proxecto proposto. Está o exemplo de Chronik der Anna Magdalena Bach (1967), un filme que 
agardaron dez anos para facer e non só pola falla de financiamento. De feito, nalgún momento ofrecéron-
lles o duplo do presuposto requirido coa condición de que escollesen ao máis reputado Herbert von Ka-
rajan no canto de insistir en Gustav Leonhardt. Mais insistiron, e agardaron, ata que puideron facer o seu 
filme. As persoas saen coa clara sensación de que en toda a súa obra non hai un fotograma fóra do sitio, ou 
unha decisión en preprodución, produción ou posprodución que non fora considerada exhaustivamente 
ou que agora lamenten. Cantos de nós podemos dicir iso sobre o noso traballo?

En cada unha das súas producións, era costume pagarlle sempre ao equipo ao comezo da semana, sen 
esixir co clásico estilo capitalista que tivesen que probar repetidamente a súa valía durante a semana para 
recibir unha recompensa. Ao final de cada longo día de rodaxe, case sempre eran os Straub os que levaban 
o filme ao laboratorio, non por ansiedade excesiva respecto á súa entrega sa e salva, senón polo desexo de 
permitirlles aos seus axudantes un pouco de tempo extra para o seu sono. Do mesmo xeito, cóntase que 
eran sempre eles os que facían o último varrido e limpeza, nunca presuntuosos para deixar necesidades tan 
pouco glamurosas aos demais membros do equipo.

Moito antes de abandonar Clint Eastwood o hábito de berrar «acción» ou «corten» nos seus filmes 
para eliminar tensións innecesarias, esa era tamén a práctica nos sets de rodaxe de Straub/Huillet: Jean-
Marie dicía simplemente algo coma «cando queiras» e concluía cun «grazas, ben, iso é todo». Pódese 
sentir como un detalle tan simple —a eliminación dese protocolo de rutina e a súa sutil sensación de 
chascar un látego— podía contribuír a que actrices e actores se sentisen máis respectados.

1 Isto é, a organización cústanos máis có traballo artístico en si.
Anacos tirados de gianvito, john (2016): «Amor difícil. Reflexiones sobre algunas ideas y prácticas de Danièlle 

Huillet y Jean-Marie Straub», Caimán. Cuadernos de Cine , núm. 53: 6-8.


