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Bresson. Pickpocket. L'argent
Xavier Flores

A

ls vuitanta dos anys Bresson roda la seva damera pel-licula —L'argent, 1983— basada en una
obra de Tolstoi, que li va permetre prosseguir plasmant allò essencial de les coses i de les persones,
dintre d'una carrera que es desmarca pràcticament,
des dels seus inicis del treball dels directors de la
seva generació.
La càmera de Pasqualino de Santis s'encarrega
de recollir la peripècia del jove que, després de rebre un bitllet fais, veu com la seva vida es precipita
pausadament però inexorablement cap a la seva
destrucció —l'argent..
A m b un rigor que no sorprèn en Bresson, assistimi a un procès que ens convida a mirar sense premeditacions les imatges-amb què —aquest catòlic
acusat de jansenista— ens torna l'interès per a una
manera de tractar i de veure el cine.
L'evolució que el cinema de Bresson sofreix a
partir de les sèves primeres obres i que d'alguna
forma adquireix carta de naturalesa amb Pickpoc-
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/cet, és segurament el més suggeridor del cinema
francés fins avui dia.
Sense que fossin autentiques adaptacions tant Le
journal... i Un conciarne... aixi com les dues primeres peHícules teñen una base literaria, que Bresson
tracta de forma que no li prescriguin la pel-lícula.
Si bé és a Pickpocket quan adquireix aquest to
reconegut de la seva veu. Bresson s'independitza
de tractaments literaris, de diàlegs emfasitzats, d'interpretacions dramatiques, de psicologies de personatges i converteix la seva escriptura en un mécanisme que distancia l'espectador de les convencions
tradicionals i acceptades de la forma filmica, sense
que això representi una revolució o el rebuig d'un
tipus de cinema que ell ja no frequentarla.
Es diria que allò que reaiment aconsegueix Bresson és "refusar" amablement cada una de les eines
i mécanismes tant literaris com teatrals i fins i t o t
cinematografíes tradicionals que no necessita per a
l'elaboració del seu diseurs. Bresson refusa emprar
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