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HONOR DE CABALERÍA
Título orixinal Honor de cavalleria Dirección Albert Serra Ano 2006 Duración 110 
min. Imaxe Christophe Farnarier e Eduard Grau Son Joan Pons e Jordi Ribas Con 
Lluís Carbó, Luís Serrat, Albert Pla, Enric Juncà, Rufino Pijoan, Jordi Surroca, Jimmy 
Gimferrer Música Ferran Font Montaxe Àngel Martín Mesturas Ricard Casals 
Montaxe de son Joan Pons e Jordi Ribas Etalonaxe Ian Mathys Axudante de 
dirección Àngel Martín Produción Albert Serra Distribuidora Andergraun Films
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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).



«Lancelot era unha persoa admirable»: quen di isto, en catalán, non é desde 
logo o Don Quixote de Cervantes, que o diría en español e empregando a for-
ma castelanizada «Lanzarote»; e non é, tampouco, o actor que interpreta o 
papel —un profesor de tenis xubilado da localidade de Banyoles—. Non, quen 
di isto é alguén que só comezou a existir na rodaxe: o Don Quixote de Albert 
Serra, que se refire a si mesmo, en terceira persoa, coma «O Quixote», isto é, 
coa significativa metonimia de se autodesignar na forma en que se adoita aludir, 
non ao personaxe, senón ao libro de Cervantes; quizais como ás veces De Gau-
lle se chamaba a si mesmo «Le Général», ou se cadra máis ben como Borges 
aludía «ao outro, a Borges».

Igual que a posterior El cant dels ocells (O canto dos paxaros), Honor de cavalleria 
(Honor de cabalería) é a contemplación dunha errancia. Por definición, pola 
súa propia natureza —a descrición e mise en oeuvre dun mito—, estes filmes só 
poden comezar ex abrupto e deben rematar en suspenso ou debandados sobre si 
mesmos nun movemento circular. A súa materia prima e última é, polo tanto, 
o tempo e o espazo de rodaxe que foron retidos na súa duración final. As tomas 
longas e a miúdo estáticas que permite a filmación en vídeo dixital fan posible 
unha extraordinaria condensación e intensificación do espazo e mailo tempo 
fílmicos e permiten obter dos actores non profesionais, que improvisan o diálo-
go, prestacións de natureza distinta das que, con intérpretes igualmente de oca-
sión, e nalgún caso sen diálogo escrito, acadaron algúns neorrealistas italianos 
nos anos 40, ou Jean Rouch ou Pasolini nos 60, por exemplo.

Achámonos así ante a inmersión nunha zona nova da linguaxe fílmica. Coma 
no seu día o filme pancromático1 (xa desde o Dreyer d’A paixón de Xoana de 
Arco) ou a profundidade de campo (desde Mizoguchi en 1939 ou Gregg To-
land en 1941, pero empregada sistematicamente por Evgeni Bauer na Rusia pre-
rrevolucionaria), hoxe o vídeo dixital permite unha proposta á vez totalmente 
nova e totalmente fiel ás orixes do feito da rodaxe: sabemos, en efecto, que todo 
filme é, ante todo, un documental sobre a súa propia rodaxe (e isto vale tanto 
para o Murnau de Tabú coma para o Rossellini de Giovanna d’Arco al rogo, pero 

1 Un tipo de filme que permitía filmar sen maquillar os actores. Actualmente, os filmes rodados 
con esta película semellan dunha gran modernidade: «No ámbito técnico, a gran innovación foi, ao final da 
arte muda, o emprego en estudio do filme pancromático (chamado [en francés] “pancro“), que era sensible 
a case todas as cores, mentres que o filme ortocromático, utilizado desde 1900, só cubría unha parte do 
espectro solar» (George Sadoul, Histoire générale du cinéma, tomo IV, Denöel, 1975, p. 318 [tr. esp., Historia 
general del cine, Madrid, 1995]).

tamén para Straub, Rozier, Luc Moullet ou mesmo para o pouco coñecido Sirk 
de Bourbon Street Blues), e ademais, xa desde o Griffith d‘O nacemento dunha 
nación, un documental sobre unhas xentes e unhas paraxes: en Honor de cava-
lleria, o escenario árido e abstracto da Mancha e os seus muíños é substituído 
polas chairas e canaveiras do Empordà, e nesta paisaxe, ao tempo convertida 
tamén en abstracta e en non connotada, a prestancia física dos dous  protago-
nistas, e de xeito especial a voz sonora de Don Quixote, cuxa cadencia domina 
e guía o relato —que, en si mesmo non transcorre, senón que discorre—, ad-
quiren á vez a monumentalidade do arquetipo e a ironía do Falla do Retablo de 
Maese Pedro —que é, tamén, espello e espellismo de grandeza—.

A filmación en cor, máis diáfana cá moi complexa gama de grises de branco e 
negro de El cant dels ocells, explora xa as zonas transicionais entre luz e escurida-
de, esa rexión crepuscular, ao tempo en sentido literal e no metafórico, na que 
viven os personaxes de Albert Serra: así, realista por definición dado o modo de 
filmación empregado, a obra é á vez profundamente irreal e onírica.

Porque da súa ineludible realidade presencial deriva un maior dépaysement, 
ante o carácter manifestamente estilizado destes comportamentos en si mes-
mos ontoloxicamente irrefutables; é, por tanto, á vez a natureza do documental 
e a natureza figurativa ou aparentemente dramatizada do filmado o que é mis en 
question por esta cámara ao propio tempo lúcida e visionaria, implacable coma 
o sol cara ao que dispara o protagonista ao final d’O tigre de Esnapur, de Fritz 
Lang. Así, o declamado e o conversacional iguálanse e nivélanse nunha nova 
realidade autónoma, interior á obra, que nace en Honor de cavalleria e segue 
despregándose despois en El cant dels ocells: por ser a do cinema de hoxe e mañá, 
esta realidade atemporal, este absoluto, é o cinema de sempre; e non só do pre-
sente, o pasado e o futuro; Honor de cavalleria e El cant dels ocells incursionan 
así no esencial fílmico.
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