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Dos episodis en la vida d'Antoine Doinel
I nom de François Truffaut
ha quedat lligat a termes o
conceptes coneguts pels
qui estimam aquest art en
continu moviment i transformaciô que és el cinéma:
nouvelle
Cinéma i Antoine

vague,

Doinel

Cahiers

du

evoquen sem-

pre la figura d'aquest realitzador
francèsdesaparegutquanencaraerajove. En una extensa filmografia en que,
corn sol ser habitua,l els ternes es repeteixen, Truffaut va intercalar diferents
moments en la vida del personatge protagonista del seu primer film, l'Antoine
Doinel de Les 400 coups (1959), en altres films posteriors..

La nouvelle
vague
de Cahiers du

nascuda
Cinéma

Perô si començam pel principi, abans
de parlar de Truffaut corn a realitzador, i
per entendre l'origen de la temática deis
seusfilms,s'hauriadeconèixerelsprimers
anys en la vida del cineasta. La seva infantesa no va ser una infantesa fácil. De
pare desconegut i amb una mare a qui
les responsabilitats maternais no li agradaven gaire, Truffaut va créixer sota la tutela de la seva padrina, amb una presencia escassa de sa mare i d'un pare adop-

Domicilio

tiu que havia de substituir el pare natural. Amb el pes que aqüestes carències
poden tenir sobre la vida d'un nin, tampoc Tescola va ser un refugl per a Truffaut, que s'estimava mes aixoplugar-se en
la foscor de les sales de cinema que formar-se sota les normes d'un sistema educatiu que no II agradava. Ja en la seva
adolescencia va ser internat en una institució pel robatori d'uns affiches cinematografíes, pèrdua de llibertat que es repetiría de gran quan va ser empresonat
per problèmes amb l'exèrclt. A la seva vida, en canvi, apareixeria André Bazin, di-

diren amb Truffaut en la redacció de

rector de la revista Cahiers

Serge de Chabrol, Les 400 coups de Truf-

du Cinéma,

qui li donaría feina corn a crític en la publicado que s'estava convertint en el principal enemic del cinema francés de llavors, allunyat de propostes de cinema personal o intel-lectual i venut a les necessitats dictades per les productores franceses (el conflicte de sempre del cinema, si
les pellicules han de ser considerades
béns culturáis o només productes de consumi amb qué fer negoci). La publicació
va ser Hoc de trobada d'un grup de joves
que amb actitud belligérant reclamaven
pel cinema francés la nécessitât de pel-lícules d'autor i que reivíndicaven les figures d'alguns autors nord-americans
(Howard Hawkso Alfred Hitchcock) ifrancesos (Vigo o Renoir), que després s'han
convertit en illustres presencies en el panorama cinematografie mundial: coinci-

Cahiers

du Cinéma Chabrol, Godard o

Rohmer. El bescanvi de la ploma amb que
exercien la crítica cinematográfica per la
camera amb qué crear les sèves prôpies
histories va coincidir en el temps (finals
deis cinquanta, principis dels seixanta),
afavorits per una política llençada per ministre de cultura (André Malraux). Igualmént va marcar una ruptura amb la producció francesa que es venia realítzant i
es va saldar amb un èxit que ja no tendría volta enrere. Coincidiren en aquells
anys films significatius corn ara Le beau
faut, A bout
roshima

de souffle

mon amour

de Godard i Hii L'anné dernière à

Marienband
de Resnais. Es tractava en
tots els casos d'historiés prôpies creades
pels mateixos realitzadors i detemàtiques
que noerengenscomplaentsamb els gustos del gran public. Aquest corrent que
rompia amb els canons establerts en el cinema francés és el que s'ha anomenat
nouvelle

vague.

Les edats d'Antoine Doinel
La peculiar infantesa de Truffaut va
ser la base per crear l'argument de Les
400 coups.

Si bé el realitzador va fer de-

claracions contradidóries sobre si les

conyugal.

japonais:.
I

I

desventures d'Antoine eren una fotografia dels primers anys de la vida del
realitzador, la veritat és que és impossible no trobar connexions entre ficciô i
realltat. L'acostament a la infantesa va
ser un tema récurrent en la filmografia
de Truffaut, repetiria amb nins protagonistes en L'enfant

sauvage

I en L'ar-

g e n t de poche, tanmateix la identificaciô profunda amb el personatge d'Antoine va donar Hoc a noves pel-licules
interpretades sempre pel mateix actor,
Jean-Pierre Léaud, de manera que el
creixement d'Antoine només va ser possible a mesura que passaven els anys en
la vida de l'actor. En L'amour à v i n g t ans,
pel-licula d'episodis sobre el primer
amor, s'inclou el fragment realitzat per
Truffaut titulat A n t o i n e e t Colette, on
es présenta un Antoine amb 18 anys intentant conquérir el seu objecte de desig. En Baisers

volés, Antoine ja té 25

anys i continua sent un personatge pe-

culiar que mira d'adaptar-se als models
que la societat exigelx. És precisament
la capacitat d'Antoine per assolir allò
que tothom espera de l'individu el tema central de Domicile conjugal,
rodada en 1970, que mostra Antoine compllnt amb el model de futur per al quai
tothom està mes o manco préparât gracies a la pressló constant dels convencionailsmes socials. Antoine ja ha trobat
la dona amb qui compartir la resta de
la seva vida. Christine i Antoine formen
un matrimoni a Tus, esperen el seu primer fill, tenen una posició còmoda gracies a Torigen burgès de Christine, Antoine treballa de manera habituai... El
nln perdut de Les 400 coups s'ha transformat en adult respectable. Tanmateix
avlat veurem que la personalitat inquieta d'Antoine es troba massa restringida en el model que per a la resta
de la gent és vàlid. Les responsabilltats
familiars tenen fugida en l'aventura
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amb una jove japonesa, bella i exótica,
però sensé qualltats sufIclents que aportin a la vida d'Antoine els ingrédients
necessaris per omplir-la. Avlat l'amant
es convertirà en un nou élément constant i avorrit en la seva vida i Antoine
demanarà Tajuda de Christine per sortir d'una situado que Tofega igualment.
En aquestfllm el protagonista escriu un
lllbre de memóries, actitud que Truffaut
compartirà mes envant amb Antoine,
quan va filmar el darrer episodi de l'existència de Doinel en L'amour en fuite, que és un repas pels diferents moments en la vida del personatge. Antoine i Christine ja s'han divorciat i comparteix la vida amb Sabine. Trobades casuals amb persones que han estât claus
en la seva vida serveixen per evocar-ne
els moments mes importants. A mes de
Christine i Colette, en el film apareix el
personatge del pare adoptlu.
L'amour
en f u i t e és un replec de tot allò que ha
estât important per Dolnel/Truffaut, la
importancia de les dones en la seva vida, vinculada a Tabsència de la mare en
els anys de la seva infantesa; la soledat
a que es troba condemnat Tèsser huma
malgrat s'entestl en envoltar-se d'altres
humans i de compartir-hi la seva existencia; la nécessitât de contacte amb el carrer encara que els anys H hagin permès
una vida còmoda I burgesa; la Importancia de déterminât cinema, sempre récurrent en homenatges continus
al seu admirât Hitchcock o a altres realitzadors francesos corn ara Tati.
Sembla que L'amour

en fuite

va ser

fins I tot premonitori. El repas en la vida
d'Antoine es va fer només 20 anys desprès
de la realizado de Les 400 coups i només 5 anys abans que la mort cridà Truffaut a la prematura edat de 54 anys. fil

