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D'aquesta manera, Tavernier retrata el día a día de la vida d'un policía, des

Apunts a
contrallum

La lluita diaria contra la droga

dels seus enfrontaments

amb el seus caps a la llarga espera per atrapar un camell

passant pels moments més quotidians

i per les seves relacions

personáis...
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atrajectòriadeBertrandTavernier com a cineasta posa de manifest una clara intendo de fugir de Tetiquetació categòrica, ja que un
simple repàs a la seva filmografia, ens descobreix
una vessant Migada al gènere documental i una altra vinculada al gènere
de flcció, dins la qual, també h¡ podem
trobar dues tendéncles, una mes atenta a la reconstrucció histórica i una altra mes centrada en la realltat contemporànla, i que si bé, en un principi semblen distanciades, finalment acaben establint concomitances prou cohérents.
Tot junt fa que Bertrand Tavernier s'allunyi de l'anomenada "política dels autors", tan arrelada dins la critica cinematogràfica francesa, i sobretot que sigui ignorât per Cahiers

du Cinéma, pu-

blicado que segurament encara no li hagi perdonat que en la seva etapa de critic fos capaç de collaborar alhora en el
célebres quaderns groes I la seva rival
Positif.
Des de l'any 1973, quan dirigí
El relojero

de Saint-Paul

(L'horloger

de

Saint-Paul),
fins aleshores, quan ja porta a Tesquena divuit llargmetratges de
flcció I una trajectória, menor, com a documentalista, aquest cineasta francés
roman inclassif¡cable, la qual cosa no
significa que renunciï a un déterminât
rigorestèticoaunesdeterminadesconstants temàtiques.
Dins allò que podríem catalogar com
una tendencia a retratar la realitat contemporània, i en la qual hi podríem incloure pel-lícules com La carnaza
(L'appât, 1995) o Hoy empieza

todo (Ça

commence aujourd'hui, 1999), hi trobem un film com Ley-627 (L-627, 1992)
que alhora suposa una Incursiómolt personal dins el cinema po/arfrancès, I concretament sota l'ombra d'un cineasta
com Jean-Pierre Melville, de qui Bertrand Tavernier fou ajudant de dlrecció.
Més enllà de la vlsió nocturna d'un Paris, recorregut per llargs tràvelings i ambientai per una, desafortunada, mùsica jazzistica, que té molt poc de ciutat
de l'amor I si molt de barris margináis i
décadents, del director de Le samurai
recupera la tipologia d'un personatge
solitari, taciturn i que desenvolupa la seva activitat, en aquest cas, inspector
d'estupefaents, sota un estríete codi ètlc
i unes conviccions personáis que el fan

diferent a la resta, de la mateixa manera que els gàngsters de Melville són
diferents a la resta dels que pul-lulen
pel cinema negre. Aixi, doncs, Tlnspector Lucien Marquet, més conegut com
Lulu, ha de veure com els seus caps tan
sols busquen complir amb els minims requisits que exigelx la feina i traslladar a
la realitat les dlrectrius marcades per un
Ministeri de l'Interior, massa atent a les
estadistiques que són, al cap I a la fi, Tùnica cosa que politlcament ven. En

aquest sentit, el protagonista de Ley627 no es troba tan lluny d'altres personatges de la filmografia de Tavernier,
com el professor Daniel o el capita Conan, caracteritzats pel seu enfrontament amb les institucions politiques o
militars, sempre massa distanciades de
la pròpla realitat com per conèixer les
autèntiques causes dels problemes, ja sigul la reinserció social dels soldats, ja slgul la manca de suport per una escola
infantll d'un barri marginai.

Lulu, per tant, esdevé un vehlcle a través del qual el cineasta pot desenvolupar la seva mirada crítica, la seva voluntat de denuncia, envers Tactltud de les
Institucions publiques i el seus infructuosos exercicis burocràtics. Precisament
de la indignado i la rabia sorgides després d'una serie de converses que Tavernier mateix mantingué amb Michel Alexandre, un detectiu especialitzat en la
lluita contra la droga i que li explica com
funclonava tôt aquell món i II descobrí

les pèssimes condicions en qué havia de
treballar la Divisló de la Policía Judicial,
va nélxer la ¡dea de fer una pellicula sobre aquells ambients i els personatges
que Thabiten —al marge de Tespeclal
motivado que sentia Tavernier per haver
viscut el problema de prop amb el seu
fill Nils—. Les coincidèneies, a més, feren
que Michel Alexandre haguésfilmât amb
una càmera de vídeo tot allò que veia,
la qual cosa suposa un material de primera mà molt valuós pel cineasta alho-

ra de confeccionar una historia de f ledo,
però que posa de manlfest l'esmentada
vessant documentalista de Tavernier.
De la mateixa manera que aquelles
pel-lícules que impliquen una reconstrucció histórica, sempre fan palesa una
clara intendo per atendré els aspectes
rutinarls i quotidians de la vida d'uns protagonistes gairebé anònims dins la magnitud dels grans esdeveniments, la qual
cosa podríem considerar, llavors, com una
reconstrucció realista de la rebotiga de
la Historia, en aquelles pel-lícules de Tavernier en qué la mirada es dirlgelx cap
a l'actualitat també s'opera de la mateixa manera, configurant aixi histories de
ficcló que es caracteritzen per la seva autentlcltat a Thora de retratar ambients o
confeccionar personatges, per la seva
proxlmitat a Thora d'exposar les histories. Un reallsme, aquest, que es deriva,
no ja per la precisló amb la qual estan
descrits els personatges principáis i el secundaris i la manera com es relacionen,
sino per una posada en escena que no
maquilla sinóquecapta la realitat en brut
i per una estructura, que demostra qualsevol desinterés per Telaboració d'una
intriga, establint una línea d'acdó predeterminada, sino quees nodreixdel caótíc i imprevisible món que habita el seu
protagonista.
La càmera, contínuament mòbil, a la
manera dels reporters, però sense la
tendencia a la morbositat i la truculencia a la qual ens acostuma la televlsió,
segueix Lulu, delxant que sigui aquest
qui vagì confeccionant una pellícula
oberta, erràtica i inesperada pel que fa
a la seva resolucló. D'aquesta manera,
Tavernier retrata el dia a dia de la vida
d'un policía, des dels seus enfrontaments amb el seus caps a la llarga espera per atrapar un camell passant pels
moments més quotidians I per les seves
relacions personáis, tracades a través de
tres histories, d'amor i amlstat, amb tres
dones: la seva comprensible esposa, la
impetuosa companya de brigada i la
bondadosa prostituta. Tot junt serveix
al cineasta francés per elaborar una
pellícula compromesa amb la realitat
social, que barreja la crònica negra amb
el testimoni documental, I que descobreix a Tespectador les míséries que envolten el món del narcotràflc i dels toxícomans, tan pel que fa a una com a
altra banda de la Ilei. ü¡¿

