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Coñezo aínda a natureza? Coñézome a min mesmo? —Abonda de palabras.
Sepulto os mortos no meu ventre. Berros, tambor, danza, danza, danza, danza!

(«mauvais sang», arthur rimbaud)
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EDUARDO COUTINHO



Artigo de Sergi Sánchez traducido por Cineclube Pontevedra. Dispoñible en
http://www.ocec.eu/pdf/2006/sanchez_sergi.pdf. no día 26.12.2015.

Leos, ou o sorriso da velocidade
Se Dreyer foi quen de filmar a existencia da alma, Leos Carax foi quen 
de filmar a existencia da liberdade. A liberdade coma un abismo de 
conquistas, non coma un terreo de concesións. A liberdade coma voz 
interior e única. «Facer cine é, de saída, unha vontade feroz de ser por 
fin orfo, sen familia», berra Carax. «Un filme é un pulo que forzas diver-
sas tratan de romper. Un filme é un crime... Só se fala del cun ou dous 
cómplices, e aínda así... Os filmes fermosos son fragas profundas. O 
cinema, coma a guerra, obriga a que a humanidade viva a súa morte. 
A vida pechoume, o cinema ábreme1». Aberto en canal, Carax non é un 
cineasta do tempo senón contra o tempo: a liberdade vive no presente 
aínda que queira preservar o pasado, conxelalo nun intre de nostalxia e 
conducilo cara ao futuro, cara á súa desaparición. Por iso os persona-
xes de Carax aman o movemento, porque consideran que é, como se 
fai na adolescencia, a máxima expresión da emoción que ameaza con 
esvaecerse. Cineasta emocional, cineasta adolescente:  Nicholas Ray, 
Samuel Fuller e Philippe Garrel pódenlle aplaudir dende a primeira fila.

[...]

Sendo posmoderno, non está interesado en demostralo, probablemen-
te nin sequera se decata do que é: a súa afección pola cita, comparable 
á de Godard, intégrase no seu discurso expresivo quitándolle as comi-
ñas, fundíndose nun fluxo de ideas e sensacións se cadra sentimental 
de máis, poético de máis. Cando vemos á Mireille Perriere de Boy meets 
girl, vemos á Renee Falconetti de La passion de Jeanne d’Arc de Dreyer. 
Cando vemos á Juliette Binoche de Mauvais sang entendemos por que 
Carax lle proxectou La Boheme de King Vidor: para que coñecese a 
Lillian Gish coma un reflexo de si mesma, non coma unha actriz á que 
imitar.

[...]

1 Declaracións extraídas do suplemento especial de Cahiers du Cinéma dedicado a Les amants du Pont-
Neuf, cuxo redactor xefe era Leos Carax.

Coma o neno que conta ao seu xeito unha historia que lle contaron, 
Carax descobre que o caos, o erro, a urxencia da que falabamos, permí-
telle asumir e reciclar imaxes doutras persoas que, coma lóstregos, dia-
logan co espectador dun modo completamente novo. Mesmo cando 
introduce recursos expresivos —as breves interrupcións en negro que 
aparecen frecuentemente en Boy meets girl ou Mauvais sang— que de-
latan a presenza da cámara, que rachan coa ilusión da súa invisibilida-
de, faino para se aferrar ao seu propio discurso: é un xeito de demostrar 
ata que punto as súas obras son páxinas dun diario íntimo e a cámara, 
cos seus intermitentes pestanexos, é a cámara-eu.

[...]

O seu é un cinema da montaxe e non do plano sostido; polo tanto, 
un cinema que se sabe resultado da suma de anacos de vida. Por iso 
Carax ten certa tendencia á epifanía, á celebración da éxtase, a ese 
«sorriso da velocidade» que o Alex de Mauvais sang invoca dende a 
súa motocicleta ou correndo ao ritmo do Modern love de David Bowie 
nunha das secuencias máis fermosas do filme. Antes de botar a correr, 
as interferencias da radio onde soará a canción xa definiron o amor 
electrocutado de Alex e Anna. Velaquí o amor como froito das relacións 
entre imaxe e son.

[...]

Os seus filmes parten dunha situación estereotípica, o encontro entre 
un mozo e unha moza que xa recollía a súa ópera prima, ironicamente, 
no seu título. Dese encontro, dos sentimentos e o desexo atrapados en-
tre a imaxe e o son, entre o texto fílmico e o espectador, entre o director 
e os actores e actrices, nace unha certa idealización do estado amoro-
so. Historias de amor que son historias de amor verdadeiro, gastado, 
non correspondido e destrutivo.


