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Dende o comezo de White material (2009) reatopamos unha das constantes no cinema de 
Claire Denis: a importancia do significado outorgado á fisicidade do corpo, unha tarefa de 
enorme complexidade —a de fixar o sentido dalgo vibrante e, a miúdo impulsivo— que, como 
público, probablemente nos asalte e desconcerte durante o visionado deste filme marcado 
polo trasfondo dos conflitos poscoloniais —outro tema recorrente en Denis—, neste caso 
focalizado en África.

A ferida no costado do 'boxeador' [Isaach de Bankolé], heroe dun movemento rebelde 
enfrontado ao home branco como consecuencia da súa pobreza e exclusión —«son moi 
perigosos porque teñen fame»—, anticípase nunha secuencia inicial que só chegaremos a 
entender cando a tensión entre a poboación aumente, arda, ata un punto límite, dramático. 
Non obstante, a focalización do plano e, en consecuencia, a fragmentación do corpo 
moribundo do líder revolucionario, confírenlle á dita ferida unha especial significación
—referida á loita, á resistencia, ao conflito entre diferentes— que, por outra banda, volverá 
aparecer durante a metraxe do filme, e sempre en relación a este mesmo personaxe, encarnación 
da ansia de axustizamento da poboación negra contra a 'carne branca' (white material)*: 
«Rematou a tranquilidade para a carne branca. Rematou o aperitivo á sombra do soportal 
mentres os nosos irmáns súan sangue. Foxen. Fan ben en ter medo. Os nosos gobernantes 
tremen. Pechan xa as súas maletas cheas co que amorearon mentres vós pasabades fame.»

Acto seguido, no que poderiamos denominar coma comezo real desta narración que se iniciou 
confusa e truncada, asistimos a unha fundamental recreación do significado do corpo, nesta 
ocasión, co punto de mira posto na personaxe de Marie Vial [Isabelle Huppert], a terratenente 
posuidora dunha plantación de café, ameazada polo conflito e en continuo debate, igual 
cós seus familiares e outras partes da poboación, entre a permanencia e o apego á terra —a 
esperanza depositada nunha posible convivencia entre etnias e condicións sociais encontradas, 
distintas— ou a fuxida como punto e á parte e comezo dunha nova vida: «O café é só café, 
non é a vida.»

Nesta ocasión asistimos a unha sinfonía de multitude de planos, de diferentes escalas, 
que radiografían o xesto impregnado no corpo, no rostro de Marie; un rostro duro no 
que conviven o esforzo, o sufrimento, a contemplación ou a sensación de liberdade, e 
que se manifestan na fisicidade dunha personaxe que, en tanto que individuo, loita por 
manter a súa propiedade; isto é: a súa terra e, polo tanto, o seu espazo de habitabilidade. 
Ao mesmo tempo, e coma membro dunha comunidade —sobre todo, na súa condición 
de nai—, tamén trata de conservar a súa contorna e de protexer a súa xente, en 
particular, o seu fillo Manuel [Nicolas Duvauchelle], do que falaremos máis adiante.

Neste punto é importante incidir en que a filmación do corpo de Isabelle Huppert é tamén 
reveladora dun xeito de concebir a memoria do cinema; do cinema contemporáneo, máis 
exactamente; de como o tempo pasa pola carne e amosa o seu endurecemento, e tamén a súa 
deterioración, co transcorrer dos anos. Claire Denis centra toda a súa atención no comezo 
de White material na xestualidade de Isabelle Huppert, actriz a través da que pode explorar 
a modernidade no cinema —ou nesa denominación alternativa que é o cinema de autor— 
mediante as obras de Alain Robbe-Grillet, Bertrand Tavernier, Claude Chabrol, Jean-Luc 
Godard, Michael Cimino ou Michael Haneke, entre moitos outros.

Pero non só a ferida do 'boxeador' e o xesto forzado e comprometido de Marie nos dan 
que pensar. A mirada dos nenos soldado, eses aux intrépides petites marmailles aos que está 
dedicado o filme, igual cá do resto do exército rebelde, rima nun xogo plano-contraplano coa 
inmensidade da paisaxe africana, desvelando un sentimento de pertenza a un espazo do que, 
malia as posibilidades de aproveitar os seus múltiples recursos, vense excluídos. O conflito 
poscolonial está exposto no filme de Denis, en definitiva, coma un desencontro máis sensorial 
ca cerebral, e amósasenos dun xeito máis intuído ou fragmentario —abstracto, poderiamos 
dicir— ca lineal ou narrativo; outra chave para asomarse á filmografía desta directora influída 
polas rupturas de Wim Wenders ou Jim Jarmusch, con quen traballou coma axudante de 
dirección en obras coma Paris, Texas (1984), Down by Law, (1986) ou Der Himmel über 
Berlin (1987).

Tamén no personaxe de Manuel Vial, o fillo de Marie, máxima expresión do odio dos 
rebeldes cara ao carácter acomodaticio e folgazán do 'can amarelo' —«Os loiros atraen a 
desgraza. Dan ganas de os agredir. Os ollos azuis amolan. É o seu país, naceu aquí, pero o 
país non o quere»—, prodúcese unha expresión co corpo coma mediador: primeiro, coa súa 
transformación física —o rapado do pelo despois de ser afrentado polos nenos soldado— e, 
posteriormente, cunha evidente identificación animal —un can que corre velozmente.

En ambas as situacións —e aquí retomamos a carga semántica coa que comezabamos estas 
liñas— faise manifesta unha transformación, un cambio que implica o paso á idade adulta, 
co conseguinte desprendemento dos lazos familiares (maternos, sobre todo, neste caso) e 
sobreprotectores, pero tamén a toma de partido a favor dunha poboación oprimida, e o 
desencadeante emprego necesario da violencia, transmitida nos rostros e, por extensión, 
marcada para sempre na memoria do corpo.

Artigo de Santiago Barrachina traducido por Cineclube Pontevedra.

ÁS VOLTAS CUN POSIBLE
SIGNIFICADO DO CORPO

*Neste punto cómpre salientar que a tradución do título para a súa estrea en España (Una 
mujer en África), o primeiro na dilatada carreira de Claire Denis, escamotea innecesariamente 
o carácter físico do título orixinal (White material), propoñendo unha alternativa descritiva 
que, en calquera caso, resta importancia á centralidade do corpo que se defende neste texto.


