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	Doutro xe ito, Molussia (Autr e m e nt, la Molussi e,
	N icolas R ey, Francia, 2012, 81', VOSG)

A propósito
de ‘Autr e m e nt,
la Molussi e’
n i co las r ey

[1]
Porén, souben
hai pouco da
existencia
dunha
tradución
italiana que
data de 2008
(ed. Lupetti)
[2]
Traducido ao
galego como
«Doutro
xeito»
(n. do t.).

Eu quería facer un filme a partir dunha novela que non
lera. Máis concretamente, que non podía ler, porque estaba
escrita nunha lingua estranxeira que descoñezo – e nunca foi traducida1. Estraña idea, diredes. É unha cuestión
de confianza. De intuición, unha miga, pero sobre todo de
confianza. Hoxe podo dicir que non andaba trabucado, que
n’As catacumbas de Molussia, de Günther Anders, repousa
unha fonda actualidade.
Sen poder ler o guión, como proceder, daquela? De maneira simple. Proceder sempre de maneira simple... Eu sabía,
en calquera caso, da trama ficcional: os prisioneiros, afundidos na escuridade dun golpe de estado fascista imaxinario,
Molussia, a transmisión de historias sobre o exterior, como
acontece en tantas fábulas filosóficas. Como facelo?
Simplemente gravar este país imaxinario. E non é preciso ir moi lonxe. Vagar canda a miña amiga Nathalie a
través de paisaxes máis ou menos urbanas, máis ou menos
industriais. Parar acó e aló. Cómpre salientar que, procedendo deste xeito, chega un momento no que a necesidade de filmar agroma antes de termos decidido a natureza
de «proxecto» ningún. Fabricar algúns aparellos co amigo
Christophe para facer a empresa máis complexa e o resultado menos previsíbel. Non nos esquecer de filmar algúns
humanos na súa actividade máis cotiá: o traballo. Un país
endexamais fica completamente deserto.
O amigo Stefan dáme, daquela, un lote de película caducada de 16 mm. Éme tan difícil obter unha imaxe interesante que deixo de me servir dela ao cabo dun ano. Finalmente,
atopo unha técnica de revelado e positivado axeitada. Esta
imaxe granulada, áspera, atemporal pode, ás veces, virar fascinante coma un cadro de Caspar David Friedrich. Teimo.
Sen a posibilidade que me ofrece un laboratorio cinematográfico de artistas coma «L’Abominable» o filme no tería
sido posíbel.
As rodaxes sucédense. Aprendo un chisco de alemán. Os
meses, e axiña os anos, pasan. Comezo a ter unha gran cantidade de imaxes e sons. Molussie vaise deseñando. Pregunto
ao amigo Peter se lle apetece ler o libro para min. Antes ca
el, xa en 2001, a amiga Jutta lérao ao lle facer eu mercar un
exemplar en Alemañá á amiga Carol, que vive en Berlín.
A novela escríbese entre 1932 e 1936 por Günther Stern,
tamén chamado «Anders» (en francés: «Autrement2»), seu-

dónimo que recibe por accidente logo dun malentendido
cun redactor xefe do xornal onde Stern escribía:
Non podemos publicar a metade dos noso artigos baixo
a sinatura de Günther Stern!
Pois non ten máis que me chamar «doutro xeito»!
Günther Anders mantén o seudónimo toda a súa vida
marcando así o anonimato e a diferenza. Termina unha
primeira versión d’As catacumbas antes da toma de poder
de Hitler, e confía o manuscrito ao editor de Brecht. Este,
por prudencia, envolve a cuberta cun mapa de Indonesia
ao que engade para unha illa o nome de «Molussia» para
asemellalo así a un libro de viaxes. Apenas remata de facelo
a Gestapo entra na súa casa e leva todos os manuscritos que
atopa. Por sorte os censores caeron na trampa e devólvenlle
As catacumbas sen telo aberto. En marzo de 1933, pouco
despois do incendio do Reichtag e as súas fatais consecuencias, Günther Anders e a súa muller, Hannah Arendt, deixan
Alemaña. Exiliados en París, antes de partir para os Estados
Unidos en 1938, Anders continúa febrilmente co libro, que
finalmente remata triplicando o seu volume inicial. Tenta
conseguir que o editen mais non atopa ninguén para o facer.
Logo da guerra, considera que editalo non tería ningún sentido e hai que agardar até o ano da morte de Anders, 1992,
para que Becks o publique en Alemaña. Hoxe, o libro está
esgotado sen que teña sido traducido, a pesar de que a obra
filosófica e política de Anders, posterior á súa única novela,
circula amplamente.
O amigo Peter, daquela, le As catacumbas e eu pídolle que escolme un determinado número de capítulos que
lle parezan interesantes para o filme. Peter coñéceme ben,
traducira o meu anterior filme, Schuss!, ao alemán. Confianza. Envíame a súa escolla. Eu engado un certo número de
capítulos cuxo título me atrae. Coa amiga Nathalie, descifrámolos e traducímolos de xeito rudimentario para poder
atoparlle un xeito. Peter vén a París e logo de discutir un
chisco con el a escolla, rexistramos a lectura dos capítulos.
Xa podo comezar coa montaxe. Mais como facelo? De
xeito simple... Asocio os textos lidos ás ambientacións sonoras. Prefiro os sons rexistrados en toda a súa duración,
que se desenvolven no tempo dun xeito case musical. De
maneira completamente independente, fabrico secuencias
de imaxes. Traxectos hipotéticos a través do país imaxi-
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nario. Os bosquexos vanse construíndo pouco a pouco.
Chega o momento de facer encontrar as imaxes coas pistas
sonoras. Agroman curiosas asociacións. Cómpre que son e
imaxe rocen sen se matar. Curiosamente, non hai moitas
posibilidades. Aos poucos vaise fixando o número de elementos que constitúen o filme. Dende o comezo, tiña na
cabeza que cada parte podería ocupar un lugar calquera
no filme. A orde aleatoria fai da montaxe un exercicio ben
particular. Aos poucos semella que un só fragmento de texto
poboará cada parte do filme. Un percorrido visual, unha
ambientación sonora, un texto: unha caste de clasicismo improbábel. E confírmase que «autrement» ha ser o título do
filme, asociado ao nome deste país imaxinario.
Mais antes cómpre axustar, desprazar, virar, acurtar acó
e alongar acolá. Mais sen forzar de máis, para non impedir a
felicidade que xorde cando un son e unha imaxe se atopan,
sen premeditación, no tempo. E deixar apousar o conxunto,
de cando en vez, antes de volver escoitar o filme. Neste tempo «L’Abominable» atópase á beira da expulsión e o proceso
debe acelerarse, cómpre mover o laboratorio. Gardamos
no lugar a mesa de montaxe de 16mm para o derradeiro
mes de agosto, no que puiden rematar o filme. Finalmente
somos expulsados por sorpresa e o filme fica tamén en prisión. Cumpriu atravesar muros para lle dar os últimos cortes,
enfermos no interior do laboratorio coma os prisioneiros da
novela, no mesmo lugar onde filmei a Peter representándoos.
Nicolas Rey
Setembro 2011

Conversa imaxinaria entre M. Snow e M. Duras
En 1978, de paso por París para a súa primeira exposición
individual no recentemente estreado Centro Pompidou,
Michaël Snow atópase con Marguerite Duras. Ningún dos
dous ten visto os filmes do outro; Duras vén de rematar Le
camion e Snow xa ten feito Wavelenght, La Région Centrale e Rameau’s Nephew. Transcribe a conversa Dominique
Noguez, quen xa se encargou de organizar o encontro e de
levar a Michaël Snow deica Neauphle-le-Château para un
proxecto de artigo que nunca viu a luz. Velaquí un extracto
do diálogo.
DURAS: Seica vostede é un ás da combinatoria. Daquela, ao
seu ver, o cinema sería unha máquina aleatoria? Para
vostede é unha máquina do azar?

SNOW: Eu sempre deixo espazo para o azar e a sorte. Sen
azar só quedaría o traballo. Quero ver ou comprender
aquelas cousas ás que nunca me tiña enfrontado antes.
Sen apriorismos sobre o que vai acontecer. Basicamente,
son un experimentador.
DURAS: Faláronme dos seus filmes no festival de Hyères.
Daquilo que en América chamades cinema experimental. Arrepíame, iso.
SNOW: Por que?
DURAS: A sociedade trata a liberdade como unha alienación. Facilita que poida quedar de lado. Non deberiamos
permitilo.
SNOW: Concordo. Pero con todo, este movemento identitario permitiume descubrir uns cantos cineastas importantes. Trabállase moito para que os filmes circulen. Vostede, acó, chega a traballar na industria, os seus filmes
proxéctanse en salas...
DURAS: Gaumont deume dez millóns para facer Le camion.
Para o cine é moi pouco diñeiro. Non sei se estaba preparada, se reflexionei de abondo, se arrisquei de máis.
Se a copia de traballo non fose a boa non poderiamos
ter tirado copias do filme.
SNOW: Non cre que vostede consegue diñeiro para os seus
filmes porque contan historias?
DURAS: Ouvín dicir que o que eu fago non é cine. Os meus
filmes son historias encol de imaxes propostas. E iso
é para min o cinema. Hai corenta anos que o cine ten
vergoña da palabra, como ten ten vergoña de ser intelixente.
SNOW: Non é porque non empregue a palabra polo que o
cine deixa de ser intelixente.
DURAS: Cando o cine reduce a historia a unha soa imaxe,
opérase unha caste de toma de poder sobre o espectador. Non digo que sexa iso o que vostede fai.
SNOW: Mais eu podería facer un filme só con palabras. Unha
a cada vez escrita sobre o ecrán. É unha idea que teño.
Vostede pode ver aí unha historia, mais non é iso o que
me interesa.
DURAS: E eu podería facer un filme co ecrán negro sobre
o que relatar. Non estou certa de que fose gustar del.
SNOW: Habería que velo, ou mellor, habería que escoitalo!
(El e ela rin). Un filme interésame a partir do momento
en que podo representalo como unha escultura, no que
os materiais serían a luz e o tempo.
DURAS: A min lévame a idea o potencial ilimitado do texto.
A proliferación ilimitada de imaxes.

próxi ma pr oxecc ión:
Mér co r es 19 d e d ec e m b r o, ás 21.30h

Demolición (拆迁 [Chaiqian] / Demolition,
J. P. Sniadecki, China / EUA, 2008, 62’, vosg)

