
CINECLUBE PONTEVEDRA

FS#52
3/10/2017

AO AZAR, BALTASAR
ROBERT BRESSON, 1966

https://www.facebook.com/cineclubepontevedra   http://cineclubepontevedra.blogspot.com.es

AO AZAR, BALTASAR

Título orixinal Au hasard Balthazar
Dirección e guión Robert Bresson
Ano 1966
Duración 92 min.
Fotografía Ghislain Cloquet
Montaxe Raymond Lamy
Son Antoine Archimbaud, Jacques Carrère, Jean-Joël Barbier
Intérpretes Anne Wiazemsky, François Lafarge, Walter Green, Jean-Claude 
Guilbert, Pierre Klossowski, François Sullerot, Jean Rémignard, Jean-Joël 
Barbier, René Bazart, Guy Brejac, Isabelle de Winter, Roger Fjellstrom, Henri 
Fraisse, Sven Frostenson, Dominique Mounc, Tord Paag, José Ruiz Pernias, 
Isabelle Petit, Guy Renault, Gilles Sandier, Pascale Savornin, Jacques Sorbets, 
Mylène Weyergans
Produtora Argos Films, Parc Film, Athos Films, Institut Suédois du Film, 
Svensk Filmindustri
Distribución A contracorriente films
Sinopse Os primeiros anos do burro Baltasar transcorren felizmente, en 
compañía de Marie (Anne Wiazemsky), unha tímida campesiña, e de Jacques 
(Walter Green), o seu compañeiro de vacacións parisiense. Cando chega 
a idade adulta, Baltasar é separado de Marie e explotado coma animal de 
carga polos seus sucesivos donos. As vidas de Marie e Baltasar transcorren 
paralelamente e ambos sufrirán en mans das mesmas persoas.

PRÓXIMAS SESIÓNS...

MARTES 10 O ovo da serpe (Ingmar Bergman, 1978)
MARTES 17 Sede de mal (Orson Welles, 1958)
MARTES 24 A noite do cazador (Charles Laughton, 1955)



Desfacerme dos erros e falsidades acumulados. Coñecer os meus medios, 
asegurarme deles.

A facultade de aproveitar os meus medios diminúe cando o seu número 
aumenta.

Controlar a precisión. Ser eu mesmo un instrumento de precisión.

[...]

Nada de actores.
(Nada de dirección de actores).

[...]

(1925?) o cinema sonoro ábrelle as súas portas ao teatro, que ocupa o seu 
posto e o rodea de arames.

Dúas clases de filmes: aqueles que empregan os medios do teatro (actores, posta 
en escena...) e se serven da cámara para reproducir; aqueles que empregan os 
medios do cinematógrafo e se serven da cámara para crear.

O terrible hábito do teatro.

[...]

DA MÚSICA

Nada de música de acompañamento, de sostén ou de reforzo. Nada de música en 
absoluto1.

Os ruídos teñen que se converter en música.

Rodaxe. Nada no inesperado que non sexa esperado secretamente por ti.

Escava sobre o terreo. Non esvares a outro lugar. Dobre, triple fondo das cousas.

Asegúrate de ter esgotado todo o que se comunica pola inmobilidade e o 
silencio.

Saca dos teus modelos a proba de que existen coas súas extravagancias e os seus 
enigmas.

1 Salvo, claro está, a música tocada por instrumentos visibles. 

Chamarás un bo filme a aquel que che dea unha alta idea do cinematógrafo.

Nada de valor absoluto dunha imaxe.
Imaxes e sons deberanlle o seu valor e o seu poder unicamente ao emprego ao 
que ti os destines.

[...]

VISTA E OÍDO

Saber a que vén ese son (ou esa imaxe).

O que é para o ollo non debe repetir o mesmo có que é para o oído.

Se o ollo está enteiramente conquistado, non darlle nada ou case nada ao oído2. 
Non se pode ser á vez todo ollo e todo oído.

Cando un son pode substituír unha imaxe, suprimir unha imaxe ou neutralizala. 
O oído vai máis cara a dentro, o ollo cara a fóra.

Un son nunca debe vir en axuda dunha imaxe, nin unha imaxe en axuda dun 
son.

Se un son é o complemento obrigatorio dunha imaxe, darlle a preponderancia 
ou ao son ou á imaxe. En paridade, fanse dano ou mátanse, como se di das 
cores.

Non fai falla que imaxe e son se auxilien, senón que traballen cada un ao seu 
turno nunha especie de relevo.

Solicitando só o ollo o oído impaciéntase, solicitando só o oído o ollo 
impaciéntase. Utilizar esas impaciencias. Poder do cinematógrafo que se dirixe a 
dous sentidos de xeito regulable.
As tácticas de rapidez, de ruído, opoñer tácticas de lentitude, de silencio.

[...]

2 E á inversa, se o oído está enteiramente conquistado, non darlle nada ao ollo.

Fragmentos tirados de Bresson, R. (1993). Notas sobre o cinematógrafo. Santiago de
Compostela: Edicións Positivas.


