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Martes 17 ás 20.15 h

Patrimonio habitado 
Illa Bufarda (2016, 47’) 

Martes 24 ás 20.15 h

Contra a morte. Unha aproximación a Lois Pereiro
Alexandre Cancelo & Iago Martínez (2011, 77’) 

Martes 31 ás 20.15 h

En todas as mans.
Diana Toucedo (2015, 100’) 
Con presentación e debate dirixido polo equipo
de Trespés Sociedade Cooperativa Galega. 

Pierrot le fou

Jean-Luc G
odard (1965)



Falemos de Pierrot // Nova entrevista con Jean-Luc Godard

De onde partiu vostede, exactamente, para facer Pierrot le fou? Dunha 
novela estilo Lolita, cuxos dereitos mercara había dous anos. Daquela, o filme 
íase facer con Sylvie Vartan. Ela negouse. Entón fixen Bande à part. Despois 
intentei facer novamente o filme, con Anna Karina e Richard Burton. Por 
desgraza, Burton hollywoodizárase de máis. Finalmente, a presenza de Anna 
e Belmondo mudouno todo. Pensei en J’ai le droit de vivre. Quixen filmar, 
no canto da parella de Lolita ou de La Chienne, a historia da última parella 
romántica, os últimos descendentes de La Nouvelle Hélöise, de Werther e de 
Herman e Dorotea.
Vese moito sangue en Pierrot le fou... Non é sangue, é algo vermello. Ade-
mais, éme difícil falar de Pierrot le fou. Non quero dicir que non traballara o 
filme, pero non o pre-pensei. Todo veu de vez: é un filme no que non houbo 
escritura, nin de montaxe nin de mestura, en fin, cousa dun día! Bonfati 
non coñecía o filme e mesturouno sen estar preparado. Reaccionaba cos seus 
botóns coma un piloto de avión ante as bolsas de aire. Iso correpondíase co 
espírito da rodaxe. A construción veu ao tempo có detalle. Tratábase dunha 
serie de estruturas que se imbricaban inmediatamente unhas nas outras.
Bande à part e Alphaville naceron do mesmo xeito? Dende o meu primei-
ro filme penso en elaborar máis o guión, pero sempre me decato de que aínda 
teño unha posibilidade máis de improvisar, de crear todo durante a rodaxe, 
é dicir, sen aplicarlle o cinema a algo. Teño a impresión de que cando Demy 
ou Bresson fan un filme teñen unha idea previa do mundo que tratan de apli-
carlle ao cine, ou ben, o que vén sendo o mesmo, unha idea previa do cinema 
que tratan de lle aplicar ao mundo. O cinema e mais o mundo son moldes 
para recibir un material, en Pierrot le fou non hai nin molde nin material.
Dá a impresión de que o tema aparece unicamente ao final do filme. Du-
rante a proxección, non se di o que é isto ou aquilo, e só ao rematar nos 
decatamos de que verdadeiramente había un tema. Pero iso é o cinema. A 
vida organízase. Non sabemos moi ben o que habemos facer ao día seguinte, 
pero ao final da semana podemos dicir ante o resultado: «vivín coma a Cami-
lle de Musset». Entón decatámonos de que co cinema tampouco se xoga. Se 
vemos alguén na rúa é porque, de dez peóns, hai un no que se detén máis a 

J-L.Godard
Agardo a fin do cinema con optimismo nosa mirada, pola razón que sexa. Se é unha moza, porque ten os ollos así; se 

é un tipo, porque ten o aspecto asá. E logo filmamos as súas vidas. Daí sairá 
un tema que será a mesma persoa, a idea que se fai do mundo e, polo tanto, o 
mundo final que dita idea crea, a idea de conxunto que provoca. No prefacio 
dun dos seus libros, Antonioni di exactamente o mesmo.
Ten vostede a impresión de traballar máis coma pintor que coma nove-
lista? Jean Renoir explícao moi ben no libro que lle dedicou ao seu pai. Au-
guste marchaba, sentía a necesidade de ir ao campo. Íase. Metíase no bosque. 
Durmía na pousada máis cercana. Pasaba alí quince días e volvía co seu cadro 
rematado.
Para gran parte dos espectadores, o cinema só existe en función de estru-
turas hollywoodenses que se tornan convencionais, mentres que os gran-
des filmes son todos de inspiración moi libre. O gran cinema tradicional é 
Visconti con relación a Fellini ou Rossellini. Consiste nun xeito de seleccio-
nar certas escenas en lugar de outras. Tamén a Biblia é un libro tradicional, 
xa que escolle describir tal ou cal cousa. Se eu filmase un día a vida de Xesús, 
relataría escenas que non figuran na Biblia. De Senso, que me gusta moito, 
querería ver os momentos que Visconti disimula. Cada vez que eu quería 
saber o que lle di Farley Granger a Alida Valli, zas!, fundido a negro. Dende 
o meu punto de vista, Pierrot le fou  é o anti-Senso. Todos os anacos que non 
saen en Senso saen en Pierrot le fou.
En Pierrot le fou semella que asistísemos ao nacemento do cine. Tiven 
esa mesma impresión ao ver o filme de Rossellini sobre o ferro, porque partía 
dos principios do mundo. Teoricamente tamén é o sentimento que produce 
a televisión. Grazas á coartada cultural, non hai temas nobres e temas ple-
beos. Na televisión todo é posible. A situación é diferente no cinema, onde 
resultaría imposible filmar a construción do bulevar Hausmann, porque os 
distribuidores non o considerarían un tema nobre.
Hai que falar de todo? Hai dous ou tres anos, tiven a impresión de que xa 
estaba todo feito, de que non quedaba nada por facer. Non atopaba nada para 
facer que non estivese xa feito. Xa se fixeran Ivan Grozny e Our Daily Bread. 
Dinnos que fagamos filmes sobre  as masas, pero xa se fixo The Crowd, para 
que facela de novo? En definitiva, sentíame pesimista. Despois de Pierrot, xa 
non teño esta impresión. Si. Haino que filmar todo. Todo está por facer.

Anacos escollidos de «Parlons de Pierrot», entrevista realizada por Jean-Louis Comolli, Michel 
Delahaye, Jean-André Fieschi e Gérard Guégan, Cahiers du cinéma, núm. 171, outubro de 1965. 
Traducción Cineclube de Pontevedra.


