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Apunts a contrallum

Una finestra al món
JpsepjGaries Rûmgguérd

N

i les ficcions mes imaginatives poden competir
amb la realitat. Malgrat Don Delillo fos capaç
d'anticipar en una de les sèves novelTes, concrètement a Jugadores, l'atemptat contra les torres
bessones de Nova York, ningú mai no hagués pogut imaginar-se que aquell terrible esdeveniment
pogués ocdrrer. De fet, quan tornem a veure aquelles imatges —i les hem vistes moites vegades— no
p o d e m deixar de reaccionar amb la mateixa incredulitat, amb el mateix esbalaïment que quan les
vàrem contemplar aquell 11 de setembre de 2001.
Es per aixô que la grandesa d'alguns cinéastes esta
mes enllà de qualsevol categoría, i no admet cap
típus de comparado, cap típus de definido sobre la
seva obra, perqué tots ells, alio amb qué treballen
és amb la realitat que els (ens) envolta. Aquests
cinéastes s'adscriuen tots al marginal genere del
d o c u m e n t a l , tan perjudicat ¡ marginat pels mais
vícis amb els quais ens ha infectât el món audiovisual, i concretament la televísió, en el qual vívim.
Un d'aquests cinéastes s'anomena Raymond Depardon, reputat fotógraf i mestre del genere documental, i responsable d'un díptíc sobre el món de
la justicia francesa que va molt mes enllà del que
suposa la seva proposta inicial.
a

Efectivament, Delitos flagrantes (1994) i 70 Sala
-Instantes de audiencias (2004), esdevé una mena
de díptic, a través del quais Raymond Depardon fa
un seguiment de tota una serie de procediments
judicials, pero allô que converteix ambdós films en
dues peces uniques, és en la capacitat per convertir-se, cada un deis casos que segueix, en una
metonimia de la resta del món. Així totes les presencies deis acusats, molts d'ells immigrants, pero
també sociólegs amb una mica de supérbia, prostitutes desvalgudes o madures i vocacionals pintores
amb problèmes d'alcoholémia, esdevenen un gresol que ens reflecteix la resta del món i molts deis
seus problèmes. La capacitat per observar el món
des d'una sala de justicia, l'habilitât per suggerir
les histories que pot haver-hi al darrere de cada un
deis casos, i la mestria per fer que t o t funcioni com
una caixa de ressonàncies és l'évident conseqüéncia per la capacitat per observar que teñen alguns
cinéastes, no només els grans documentalistes, pero sobretot ells.
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lloc de l'agutzil, la presencia del qual és mínima en
l'enquadrament —la finestra silenciosa a través del
qual som els testimonis privilegiáis d'una realitat
qüestionable. Perqué, de manera molt intelligent,
Raymond Depardon ni investiga, ni jutja, ni sentencia —aixô li correspon a uns altres— sino que ell
tan sois constata amb la seva camera, deixant que
les histories, amb les seves verítats, amb les seves
mentides, es contradíguin.
Peí que fa a 70 Sala -Instantes de audiencias,
la complexitat de la posada en escena augmenta, ates que el cineasta requereix de dues carrières
— d e manera que hi ha inévitablement un posterior treball de muntatge— per tal de poder seguir
tots els personatges que intervenen en aquests
processos judicials immédiats. Ja no és un diàleg,
sínó que apareixen molts mes personatges com el
fiscal, l'advocat defensor, la mecanógrafa i, fins i
tot, alguns familiars deis acusats. Els éléments han
augmentât, pero aixô tampoc obliga el cineasta a
traír els seus plantejaments estétics. No es requereixen moviments de les carrières per tal de seguir
tota l'acció. Es tracta d'elegir els llocs adéquats
—malauradament com reconegui Depardon mateix
aquest l'ocupa el fiscal-— per poder accedir a tots
els personatges que intervenen en el procès judicial, i així conéíxer les funcions desenvolupades per
cada un, descobrir el paper que representen dins la
tragedia, el drama o la comedia, depenent del cas
que tínguem entre mans. Així, dones, la pel-lícula
acaba confeccíonant una posada en escena com si
es tractés d'una pel-lícula de fícció, a la manera de
Robert Bresson a El proceso de Juana de Arco. I
acaba desenvolupant tota una série d'historiés que
ben bé podrien ser el punt de partida — o d'arribad a — de qualsevol relat de ficció, amb la diferencia
que suposa la ¡mmediatesa del m o m e n t , copsar
l'instant présent, i la nul-la presencia de l'element
dramàtic, deixant que siguín els personatges i la
mirada escrupulosa i fidel de Depardon que els
atorgui aquesta entitat.
a

Pero l'admiració de l'espectador, aquell mes pacient, prové de la metodología utilizada per Raymond Depardon en els dos documentais. Despullat
de qualsevol ornamentació, amb l'úníca eina que
és la seva camera i tancat entre les quatre parets
d'una sala d'ínterrogatoris —llevat d'algun pía pels
passadissos que ens hi porten—, Delitos flagrantes
es converteix en la posada en escena d'un diàleg
entre un ¡nterrogat i un ¡nterrogador, passant a convertir aquest cara a cara, en un triangle on la camera
del cineasta seria el tercer vértex, corresponent al
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