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Sinopse A partir de Fragmentos dun discurso amoroso (Barthes, 1977), 
Claire Denis constrúe un filme no que o tema central non é tanto o amor 
senón a retórica amorosa vista coma prisión, mais tamén coma método 
para alcanzar a plenitude tanto do amor soñado coma do desexo. O filme 
achégase a esta cuestión cun ton de comedia, xogando cos encontros 
e desencontros de Isabelle (espléndida Juliette Binoche), unha muller 
de cincuenta anos, divorciada e nai dun fillo na procura dun posible 
novo amor. Denis constrúe o filme dende a palabra, abandonando esa 
fisicidade tan propia do seu cinema. O resultado é unha obra luminosa 
e lixeira que funciona coma unha especie de punto e á parte na súa 
obra, onde, a partir de Barthes, xoga co peso que o discurso amoroso 
tivo na historia da representación e, en particular, na cultura francesa.

Galardóns e festivais Premio SACD (Sociedade de Autores e Compositores 
Dramáticos) na Quinzena de Realizadores • Sección Oficial en Sevilla 
2017 • Nominación a mellor actriz (Juliette Binoche) nos Cesar 2017 e mais 
nos Premios do Cinema Europeo.
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No prólogo do seu ensaio Fragmentos dun discurso amoroso, o filósofo francés Ro-
land Barthes apuntaba o motivo que o levara a escribir un tratado sobre a expe-
riencia romántica: «Hoxe en día, o discurso amoroso é un feito dunha soidade 
extrema. É posible que o estean utilizando miles de individuos —quen pode sa-
belo?—, mais non o defende ninguén; atópase completamente abandonado polas 
linguaxes que o rodean, ou ignorado e menosprezado, ou ben é obxecto de burla». 
Máis de catro décadas despois da súa publicación, en 1977, as palabras de Barthes 
resoan no presente con enérxica pertinencia, interpelando unha sociedade satura-
da por banais emoticonos con forma de corazón e unha cultura cinematográfica 
que adoita responder aos discursos amorosos de cineastas coma Philippe Garrel 
ou Terence Davis con acusacións dun exceso de inxenuidade e intensidasde, res-
pectivamente.

Pola contra, vivimos tamén no tempo dos filmes do coreano Hong Sang-soo, co 
seu perpetuo vagar polas pregas e repregas do imaxinario romántico, un espazo 
creativo no que agora se adentra a gran directora francesa Claire Denis, a quen 
o produtor Olivier Delbosc escolleu para formar parte dun proxecto colectivo 
no que unha serie de cineastas ían adaptar diversos capítulos do ensaio de Bar-
thes. Nun primeiro intre, Denis mostrou certo interese por levar á pantalla o 
episodio titulado «Agonía», sen embargo, tras descartar a posibilidade de realizar 
unha adaptación literal, a directora reuniuse coa novelista Christine Angot —con 
quen xa escribira o guión da curta Voilà l'enchaînement, de 2014— para verter 
no delicioso Un beau soleil intérieur a súa particular visión do universo amoroso. 
O resultado final desta confesión sentimental é unha colección de experiencias 
románticas apaixonadas e conflitivas, vertidas sobre a personaxe de Isabelle, unha 
artista plástica interpretada por Juliette Binoche, e unidas pola incomprensión da 
que é obxecto, unha e outra vez, a protagonista. Malia que as pegadas do texto 
de Barthes quedaron desdebuxadas no guión orixinal de Denis e Delbosc, aínda 
é posible atopar en Un beau soleil intérieur sabedeiras pegadas do pensamento do 
semiólogo francés. Así, mentres nos seus Fragmentos... Barthes avogaba por un 
retorno á escritura en primeira persoa —«o eu, para escenificar así a súa enun-
ciación, non a súa análise»—, Denis puntúa cunha serie de chamativos planos 
subxectivos as íntimas escenas de parella que conforman o corpus central do seu 
novo filme. Moito máis faladas do que é habitual na obra de Denis, estas escenas 
de encontros e desencontros acaban compoñendo unha colaxe de amoríos escin-
didos.

E non é só que as relacións se fracturen pola falla de comunicación entre os 
amantes ou pola presión do contorno —o filme propón un acedo retrato do mun-
do artístico—, senón que as ideas de «ruptura» ou «escisión» semellan formar par-

te da propia estrutura do filme: adoitamos atopar os amantes cando a súa relación 
xa está comezada e enterámonos das separacións cando estas xa se consumaron. 
Todo resulta extremadamente fragmentario e inestable: un conglomerado de ro-
mances desconxunturados que abocan á protagonista a un estado de volatilidade 
emocional permanente.

Entre sátira e surrealista
Un beau... non é a primeira incursión de Claire Denis nas augas turbulentas da 
experiencia amorosa. O seu cinema, eminentemente físico, enraizado nunha na-
rrativa propulsada polos xestos, visitou en varias ocasións a cara máis melancólica 
e desesperada do desexo: da loita contra a soidade dos amantes nocturnos de 
Vendredi soir (2002) ao canibalismo vampírico de Trouble every day (2001), pa-
sando polo romantismo de Nénette et Boni (1996), onde Valeria Bruni-Tedeschi 
e Vincent Gallo bailaban arrimados ao son de Tiny tears, de Tindersticks, co 
mesmo abandono co que a Binoche de Un beau... se entrega aos compases feridos 
e triunfais de At last, de Etta James.

En todo caso, máis alá da radiografía do universo sentimental, a singularidade de 
Un beau... radica na aposta de Denis por explorar un rexistro humorístico, apoián-
dose tanto na disección entre sátira e surrealista dos costumes bohemios e bur-
gueses —con Luis Buñuel no horizonte—, coma no prodixioso despregamento 
expresivo de Binoche: ninguén coma ela sabe disolver a gravidade dunha escena 
rompendo a rir coma se non existise mañá. Con estas armas, Denis —autora de 
filmes aguerridos, reticentes ao sentimentalismo— ousa poñer en xogo unha co-
micidade baseada nas neuroses dos seus personaxes, aquilo que Barthes describiu 
coma «o lugar da persoa que fala para si mesma, amorosamente, ante o outro —o 
obxecto amado—, que non lle responde».

Denis divírtenos —ao tempo que ela sofre— mostrando os amantes atrapados en 
conversas circulares, sen escoitárense un ao outro, ocultando as súas verdadeiras 
intencións, ou derrotados pola incapacidade de expresalas. E aquí é onde reapa-
rece a sombra de Hong Sang-soo, amigo íntimo de Denis. O coreano poñería 
feliz rúbrica ao súbito cambio de perspectiva que deixa a omnipresente Binoche 
fóra de campo e permite a entrada en escena dun colosal Gérard Depardieu. Esta 
parella de históricos do cinema francés protagoniza unha secuencia de diálogo 
sublime, marcada polas confusións e os sobreentendidos, a complicidade e a sos-
peita, a tenrura e o engano. Unha gran pasaxe de cine protagonizada por dous 
actores no cumio da súa arte.
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