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Martes 12 ás 20.15 h
Le Havre
(Le Havre, Aki Kaurismäki, 2011, 93’, V.O.S.E.)

Martes 19 ás 20.15 h
A batalla de Solferino
(La Bataille de Solférino, Justine Triet, 2013, 94’, V.O.S.E.)

Martes 26 ás 20.15 h
Sangue malo
(Mauvais Sang, Leos Carax, 1986, 116’, V.O.S.E.)

Coûte que Coûte
[Claire Simon, 1995]

19.00 h
Biblioteca de 
Pontevedra



Son moitas as entrevistas nas que Claire Simon recoñece que é o (re)
encontro cunha persoa ou unha historia o detonante que activa toda 
a estratexia do filme que se dispón a construír. Así, a obra Les Patients 
(1989) arrinca ao reactivar a súa relación co doutor Bouvier, médico 
ambulante ao que xa filmara nas súas visitas a anciáns doentes. Este, 
ao anunciarlle a súa inminente xubilación, incita a Simon a retomar 
definitivamente a filmación das súas consultas e urxencias a domicilio.
En canto a Coûte que Coûte (1995), todo comeza ao coñecer a Jihad, 
familiar dun amigo, que acaba de inaugurar un negocio de fabricación 
de comida precociñada —máis adiante adentrarase nas entrañas da 
empresa, cando esta inicia o seu declive.

[...]

Se nos detemos no decorrer narrativo de Coûte que Coûte, veremos 
o xesto fílmico do observar paciente e mais o rexistro obstinado das 
mesmas accións ligadas ao funcionar da empresa: chamadas telefónicas, 
facturación, compra de material, elaboración de pratos etc. Polo demais, 
o filme componse de imaxes carentes nas que latexa a ausencia de 
información precisa; como resultado, emerxe unha falla de lexibilidade 
do acontecido. Por esta causa agroma novamente o desexo ou, o que é 
o mesmo, a forte vontade de coñecemento, por parte do público e da 
propia Claire Simon, de atopar e completar historias agochadas
—vallan como exemplo as diferentes relacións humanas tecidas na vida 
da empresa, o xeito no que flutúan: ora conflitivo, escuro e desesperado, 
ora lúdico e cordial. Convimos con Jean-Louis Comolli, que nas súas 
disertacións arredor de Mimi (2002), concibe os lugares transitados 
polo personaxe coma «lugares de desexo», onde Mimi anhela recobrar 
ou reatopar os tempos perdidos, ausentes, invocados a través da súa 
palabra, nun xesto certamente proustiano.

Tirado de http://www.blogsandocs.com/?p=663#sthash.cVMHmPNL.dpuf

Traducido e adaptado por Cineclube Pontevedra 

A (re)escritura do real. Apuntamentos sobre a 
poética documental de Claire Simon.

Para min,
facer cinema é extraer da vida

a forza da lenda, do mito.
Claire Simon

Na heteroxénea e inabarcable paisaxe fílmica europea, Claire Simon 
ocupa un lugar á parte, inédito e mesmo marxinal, mais que leva anos 
a espertar grande interese en todas aquelas persoas que senten certa 
querenza pola escritura cinematográfica do real. Esta cineasta francesa 
—aínda que nada en Inglaterra— exercita o seu quefacer fílmico ao ritmo 
que marcan os seus pulsos creativos, os seus desexos, sentimentos e 
inquedanzas. E a materia que moldea para edificar as súas obras extráea 
da fonte novelesca ou folletinesca que mana do cotián ou, dito doutro 
xeito, iluminando o que de extraordinario hai embozado nos rutineiros 
compases do ordinario. Falamos da materia máis dúctil, a propia vida, 
afanándose en asir en cada filme un aspecto seu —seres, lugares, 
cousas—, poñendo en marcha en cada nova proposta unha verdadeira 
«comedia humana». Todo co fin último de nos facer albiscar a forza do 
mito ou da lenda que latexa no corazón da realidade, tal como din as 
verbas do encabezado do presente texto. Con todo, de haber un atributo 
que reloce nada máis mergullarnos no universo cinematográfico de Claire 
Simon, este é sen dúbida a naturalidade e pregnancia coa que atinxe en 
moitos intres do seu cinema unha harmoniosa e difícil maridaxe entre a 
ficción e o documental. Se hoxe en día puidésemos falar da existencia, 
dentro dunha concepción xeral e superficial da linguaxe cinematográfica, 
dunha esfera de ficción e mais dunha esfera documental —ou de non 
ficción—, a súa retórica estaría instalada no que poderiamos denominar 
coma «esfera fronteiriza»; é dicir, o seu cinema habita xusto no límite, 
atopa o equilibrio que lle permite fracturar e trascender por completo a 
cartesiana e ortodoxa dualidade ficción/documental, construída —como 
ela mesma lembra— en torno a categorías de cuñaxe relativamente 
recentes.

[...]


