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Filme
(Film, Alan Schneider, EUA, 1965, 22’, VO)
Un home que dorme
(Un homme qui dort, Bernard Queyssane, Francia, 1974, 77’, VOSG
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forma de espiral, como nunha escaleira, posto que o lado
vai trocando alternativamente respecto do eixo. De todos
modos, cada vez que se supera o ángulo de 45 graos, a
personaxe detense, detén a acción, pegase á parede e
oculta a parte exposta do seu rostro cun pano ou cunha
folla de col que poderían colgar do seu chapeu. Así é o
primeiro caso, percepción de acción, que pode ser neutralizado pola parada da acción.
Segundo caso: a habitación, a Percepción

Gilles Deleuze. Crítica e clínica.
O MAIOR FILME IRLANDÉS («FILME» DE BECKETT)
Problema
Se é certo, como dixo o bispo irlandés Berkeley, que ser
é ser percibido (esse est percipi), é posible escapar á
percepción? Como volverse imperceptible?
Historia do problema
Poderíase concibir que toda a historia é a de Berkeley,
que está farto de ser percibido (e de percibir). O papel,
que só podería representar Buster Keaton, sería o do
bispo Berkeley. Ou mellor dito, tratase do paso dun irlandés a outro, de Berkeley, que percibía e era percibido, a
Beckett, que esgotou «tódalas ditas do percipere e do
percipi». Polo tanto estamos obrigados a propoñer unha
montaxe (ou unha distinción dos casos) algo diferente
do propio Beckett.
Condición do problema
Fai falla que algo sexa insoportable no feito de ser percibido. É o ser percibido por terceiros? Non, posto que
os terceiros perceptores eventuais se derruban en canto
perciben que son percibidos cada un pola súa conta, e
non só os uns polos outros. Prodúcese pois algo espantoso en si no feito de ser percibido, pero que?
Dato do problema
Mentres a percepción (cámara) está detrás da personaxe,
non resulta perigosa, porque permanece inconsciente. Só a capta cando forma un ángulo que incide nela
oblicuamente, e dálle conciencia de que é percibida.
Diremos por convención que a personaxe ten conciencia
de ser percibida, que «entra en percipi», cando a cámara
supera as súas costas un ángulo de 45 graos, por un lado
ou polo outro.
Primeiro caso: a parede e a escaleira, a Acción
A personaxe pode limitar o perigo camiñando rápido
ao longo dunha parede. De feito, xa só queda un único
lado ameazador. Facer camiñar a unha personaxe ao
longo dunha parede é o primeiro acto cinematográfico
(tódolos grandes realizadores intentárono). A acción é
evidentemente máis complexa cando é vertical ou en

É o segundo acto cinematográfico, o interior, o que acontece entre as paredes. Anteriormente, a personaxe non
estaba considerada como percibinte; a cámara proporcionáballe unha percepción «cega», suficiente para a súa
acción. Pero agora a cámara percibe a personaxe dentro
da habitación, e a personaxe percibe a habitación: calquera percepción devén dobre. Anteriormente, terceiros
humanos podían eventualmente percibir a personaxe,
pero estaban neutralizados pola cámara. Agora, a personaxe percibe pola súa conta, as súas percepcións convértense en cousas que ao seu tempo percíbeno a el: non
só animais, espellos, unha estampa do Bo Deus, fotos,
senón incluso utensilios (como dicía Eisenstein despois
de Dickens: o cazo de ferver a auga estame mirando...).
A este respecto as cousas son máis perigosas que os seres humanos: non as percibo sen que elas me perciban,
calquera percepción como tal é percepción de percepción. A solución deste segundo caso consiste en expulsar
os animais, tapar o espello, cubrir os mobles, arrincar a
estampa, rachar as fotos: é a extinción da dobre percepción. Pola rúa, un cacho antes, a personaxe aínda dispoñía dun espazo–tempo, e incluso dos fragmentos dun
pasado (as fotografías). Na habitación, dispoñía aínda de
forzas suficientes para formar imaxes que lle devolvían a
súa percepción. Pero agora só queda o presente, baixo
a forma dunha habitación pechada hermeticamente na
que desapareceron calquera idea de espazo e de tempo,
calquera imaxe divina, animal ou de cousa. Só subsiste
o Balancín no centro da habitación, porque, mellor que
calquera cama, é o único moble de antes do home ou de
despois do home, que nos coloca en suspenso en medio
da nada (vaivén).
Terceiro caso: o balancín, a Afección
A personaxe puido ir sentarse no balancín, e a durmirse
nel, a medida que as percepcións íanse apagando. Pero
a percepción segue aínda á espreita detrás dun balancín,
onde dispón de ambos lados simultaneamente. E parece
ter perdido a boa vontade que manifestaba anteriormente, cando se daba moita présa en pechar o ángulo que
superara por inadvertencia, e protexía á personaxe dos
terceiros eventuais. Agora faino deliberadamente, e trata
de sorprender á personaxe amodorrada. Este defendese
e aniñase, cada vez máis debilmente. A cámara–percepción aproveita a circunstancia, supera definitivamente
o ángulo, xira, chega ante a personaxe durmida e achégase. Entón revela o que ela é, percepción de afección,
é dicir percepción de si a través de si, puro Afecto. É o
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dobre reflexivo do home convulsivo no balancín. É a persoa vesga que contempla á personaxe vesga. Esperaba
a súa hora. Así pois era iso o espantoso: que a percepción fora dun a través dun, «insuprimible» nese sentido.
É o terceiro acto cinematográfico, o primeiro plano, o
afecto ou a percepción de afección, a percepción de si.
Apagarase tamén, pero ao mesmo tempo que morre o
movemento do balancín, e que morre a personaxe. Acaso
non é iso o que hai que facer, deixar de ser para volverse
imperceptible, segundo as condicións suscitadas polo
bispo Berkeley?

itinerarios; é para “este” filme “paralelo” onde a imaxe, o
texto e a banda sonora se organizaron para tecer a máis
fermosa lectura que endexamais ningún escritor podería
ter soñado para un dos seus libros.

Solución xeneral
A película de Beckett pasou polas tres grandes imaxes
elementais do cinema, as da acción, a percepción, a afección. Pero nada remata en Beckett, nada morre. Cando
o balancín se inmobiliza, é a idea platónica de Balancín,
o balancín da mente, o que se pon en marcha. Cando a
personaxe morre, como dicía Murphy, é que está empezando xa a moverse mentalmente. Atópase tan a gusto
como un tapón de cortiza flotando no océano embravecido. Deixou de moverse, pero está nun elemento en
movemento. Ata o presente desapareceu á súa vez nun
Baleiro que xa no comporta escuridade, nun devir que
xa no comporta ningún cambio imaxinable. A habitación
quedou sen paredes, e libera no Baleiro luminoso un
átomo, impersoal e sen embargo singular, que xa non
ten máis Si mesmo para distinguirse ou confundirse cos
demais. Volverse imperceptible é a Vida, «sen cesar nin
condición», alcanzar o mergullo cósmico e espiritual.
Cit. Por Christelle Reggianai en “Le cinéma invisible de
Georges Perec”, prente en Cahiers Georges Perec n. 9.
Le cinématographe, ed. Cit., 66.
Facer una película a partir de Un homme qui dort sempre
me pareceu unha opción clara (…) Pero cando afirmaba
que Un homme qui dort era o mais “visual”de todos os
meus libros, sabía exactamente ao que me refería?
Todas as escollas foran feitas, todas as decisión adoptadas
foran asumidas; foi fronte á película rematada, fronte á
evidencia desta copia standard que deixa tras de si, de
vez, as nosas dúbidas, as nosas indecisións, e eses millón
de metros de película e de banda magnética triturada,
recortada, montada e desmontada, axustada e reaxustada, cando puiden comprender con maior precisión aquilo que esperaba: non importa que filme tirado de non
importa que relato, pero era para “este relato” en certa
forma labiríntico, que repetía as mesmas palabras, os
mesmos acenos, que representaba sen cesar os mesmos
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1 DE MARZO
No perigo e na angustia máis forte, o
camiño do medio leva á morte
(In Gefahr und größter Not bringt der
Mittelweg den Tod,
Alexander Kluge e Edgar Reitz,
RFA, 1974, 86’, VOSG)
8 DE MARZO
Elefante
(Elephant, Alan Clarke,
Reino Unido, 1989, 39’, VO)
Estrada
(Road, Alan Clarke,
Reino Unido, 1987, 62’, VOSG)
15 DE MARZO
A seguridade interior
(Die innere Sicherheit, Christian Petzold,
Alemaña, 2000, 106’, VOSG)

2 2 DE MARZO
Filme
(Film, Alan Schneider,
EUA, 1965, 22’, VO)
Un home que dorme
(Un homme qui dort, Bernard
Queyssane,
Francia, 1974, 77’, VOSG)
29 DE MARZO
Mediterráneo
(Méditerranée, Jean-Daniel Pollet, e
Volker Schlöndorff,
Francia, 1963, 42’, VOSG)
A orde
(L’ordre, Jean-Daniel Pollet,
Francia, 1973, 40’, VOSG)

