
(Tirado de Katarina Docalovich: Criterion Month – Wri-
ting From the Margins in Agnès Varda’s ‘Mur Murs’, 
en https://screen-queens.com/2019/07/04/criterion-
month-agnes-vardas-mur-murs/, 4-VII-2019.)

Hai un notábel grao de resonancia entre as escrituras de 
Helene Cixous e os filmes de Agnès Varda. A través da 
teoría do gozo e a escritora feminina de Helene Cixous, 
así como a súa propia idea de «cinescritura», ou utili-
zando a cámara como un bolígrafo, Varda creou un dos 
seus traballos máis conmovedores. Segundo Cixous, a 
escritora feminina é unha persoa que «non fala, lanza 
bota o seu tremente corpo ao ar, déixase ir, voa, métese 
completamente na súa voz, defende vitalmente a lóxica 
do discurso no seu corpo... exponse a si mesma». Cando 
fala do gozo, Cixous cre que en troques de mulleres e 
artistas marxinalizados debemos «non reprimir algo tan 
sinxelo como o querer vivir a vida mesma». Pola contra, 
teriamos facer derivar a alegría desde a creación da 
nosa arte, sen importar o medio, desde a alegría chis-
peante dos outros, e desde o vivir en xeral as nosas 
vidas. A escritora alegre, feminina, «nunca se detivo; ex-
plosión, difusión, efervescencia, abundancia, toma pra-
cer en ser inesgotábel, fóra do seu ser, fóra de si mesma, 
lonxe dun centro... Ela non se detén, desborda». A es-
critora feminina define o mundo segundo o seu propio 
ollar, a súa cámara propia, non polo xeito en que outros 
a ollan a ela. Segundo a mesma Varda «o primeiro xesto 
feminista é dicir: «Ben, están a ollarme. Mais eu os estou 
ollando a eles». O acto de decidir mirar, de decidir que o 
mundo non está definido por como as persoas me vén, 
mais por como as vexo eu a elas». Actuando segundo 
esta decisión de definir o mundo por como o ve, Varda 
deuse a si mesma axencia como artista sen pedirlle nun-
ca permiso a ningún outro. Se ben Cixous escribiu orixi-
nalmente estas ideas para describir a escritoras femini-
nas alegres, estas tamén son aplicábeis a cineastas; esta 
é unha escritura, ou unha filmación, desde as marxes.

Outro aspecto significativo do cinema documental de 
Varda e da escritura feminina de Cixous é a habilidade 
de reflectir no lugar dunha como artista no total da his-
toria, o cal é crucial para a intersección entre o político e 
o persoal. O discurso de Varda, «mesmo cando é teórico 
ou político, nunca é sinxelo ou lineal ou obxectivado, uni-
versalizado; conleva a súa historia na Historia». A pesar 
de que os momentos de auto-reflexibidade nos docu-
mentais de Varda aumentan a medida que avanza na súa 
carreira con filmes como Os espigadores e a espigadora 
(Les glaneurs et la glaneuse, 2000) e Rostros, vilas (Vi-
sages villages, 2017), as sementes desta reflexividade 
estaba xa plantada en Muro Muros (Mur murs, 1981). Por 
exemplo, hai momentos cando Varda comenta a acción; 
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un clip amosa un mural que foi demolido polo policía de 
Los Angeles para poder vixiar mellor o tráfico de drogas. 
«O estado e os seus axentes teñen as súas propias razóns 
para ignorar a arte colectiva, especialmente cando sig-
nifica poden conseguir un tiro gratis» brinca ela sobre a 
metraxe. Este tipo de burlas, simultaneamente lixeiras e 
mordaces, son esenciais no cinema de Varda; cun brillo 
na voz, ela fai bromas sobre os opresores, mais nunca 
sobre os oprimidos. Cixous e Varda percorren camiños 
similares porque ambas expresan cadansúa necesidade 
de alegría e dor cando crean cadansúa arte, resisten a 
ollada masculina, e ambas as dúas destacan a necesida-
de de recoñecer o seu propio lugar na narrativa como 
escritoras femininas.

Tanto Varda como a maioría dos muralistas son escri-
toras femininas que escriben desde as marxes: expre-
san alegría e dor, non están atemorizadas polos seus 
veciños, rompen as regras de estrutura convencionais 
impostas polos gardas da tradición artística e crean a 
súa arte, ben sexa imaxe en movemento ou mural, en 
nome das ideas no canto do lucro. Se ben é certo que 
comparten estas características, Varda atópase conec-
tada e illada das muralistas. Após unha serie de fracasos 
en Hollywood e unha dolorosa separación do seu mari-
do Jacques Demy, Varda debeu sentirse insignificante 
comparada co fascinante mais superficial pano de fondo 
da cidade de Los Angeles. Ademais, tamén recoñece a 
súa condición de estranxeira ao comezo do filme. «En 
Los Angeles principalmente vin muros, graffitis en muros 
cubertos tan bonitos como pinturas, asinados por ducias 
de Kilroys anónimos, muros tan longos como as serpen-
tes mitolóxicas. Isto foi o comezo dunha sorprendente e 
animada descuberta: as paredes pintadas, ou «murais», 
como os chaman nos EUA» explica a voz de Varda na 
apertura do filme sobre a metraxe dos coloridos murais 
das estradas de Los Angeles. Non hai tradución ningun-
ha ao francés para a palabra inglesa «mural», se ben 
Varda facilmente pecha ese oco dun xeito que nunca se 
sente explotador ou simbolizador. Ela sente curiosidade 
sincera sobre as vidas dos muralistas, e sabe da impor-
tancia de retratar a súa alegría mentres ao tempo non 
ignora o seu sufrimento.

Varda é consciente que estas ideas da alegría e a dor 
non se exclúen mutuamente; en troques de aparecer 
xustapostas a unha a carón da outra, están inextricabel-
mente vinculadas. Un exemplo significativo desta idea 
de alegría e sufrimento enguedellados está no traballo 
da muralista de St. Elmo Village Suzanne Jackson. «Levo 
pintando paxaros e corazóns dese que era unha nena. 
Preguntáronme as Panteras Negras por que eu non que-
ría pintar puños e rifles e sentín que había outro xeito de 
pintar e que había outros símbolos que eran realmente 
necesarios, mesmo como persoa negra», di ela, posando 
fachendosamente diante do seu mural co seu fillo máis 
novo, empequenecido polo peixe enorme e colorido que 
parece estar nadando felizmente no ceo. Jackson está 
francamente orgullosa do seu traballo, así como espe-
ranzada polo futuro, en vez de atemorizada. Non creo 
que Jackson ou Varda estean insinuando que as Pante-
ras Negras son malas ou están trabucadas por querer 
tomar un achegamento máis anoxado, só cren que hai 
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un xeito diferente de aproximarse ao anti-racismo negro 
nos Estados Unidos. Outro muralista que promove esta 
idea da alegría na arte é Jane Golden, que gañou unha 
subvención do goberno municipal para pintar murais 
representando un vasto bosque a carón da Pacific Coast 
Highway. «Mesmo se o ven por tres segundos, estiveron 
expostos á arte e á beleza... Esta é a rúa máis fea do mun-
do, penso. E precisaba algo. As persoas aquí precisan 
beleza» di ela, sorrindo, vestindo fachendosa un mono 
manchado de pintura branca. Golden utiliza o privilexio 
financeiro dos seus cartos gobernamentais para esten-
der alegría e beleza por todas a comunidade, no canto 
de centrarse na fealdade do que ve.

Con todo, Varda non está a pintar só unha imaxe rosada 
e optimista. Moitos dos artistas do filme utilizan a pintura 
como xeito de desafogar dores e feridas moi reais, para 
subverter o sistema tradicional das galerías de arte, para 
recuperarse de traumas insoportábeis ou para axudar 
á xuventude con problemas a medrar e converterse en 
adultos con inquedanzas máis artísticas. Protexendo os 
seus ollos con lentes de sol, o muralista Willie Herrón 
cóntalle a Varda a historia de como deveu pintor:

«Unha fin de semana vin a casa para ver ao meu irmán 
de 16 anos xacendo ensanguentado nunha canella. Fóra 
asaltado por unha banda rival, tan só xacía alí no medio 
do sangue... De camiño ao hospital recollín todas esas 
imaxes e cousas diferentes que pasaban pola miña ca-
beza e decidín que un xeito posíbel de acadar a miña 
vinganza sería pola arte».

En troques de alimentar o círculo vicioso da violencia 
perpetuando a violencia uníndose a outra banda e con-
seguindo a súa vinganza, Herrón decidiuse a canalizar 
a memoria do seu irmán en murais que retratan persoas 
que loitan por saltar fóra da parede. A decisión cons-
ciente de Varda de entrevistar á nai de Willie Herrón, 
unha panadeira ben coñecida dentro da comunidade, 
fala tamén da súa dedicación de resaltar a perspectiva 
feminina.

Muller, chicana e feminista, Judy Baca é outra artista que 
canaliza a súa rabia en crear arte para facer que a comu-
nidade desfrute e aprenda. «Dinme de conta cando tiña 
23 anos que nunca vira unha chicana nun museo. Non 
habería moitas oportunidades para min de coller o meu 
traballo e instalalo nun establecemento. E así pareceu 
que para min era lóxico levar o meu traballo ás persoas», 
cóntalle a Varda. Baca trata aquí puntos importantes con 
respecto a representación dentro dos medios de comu-
nicación visuais moitos anos antes de que este tipo de 
conversacións chegasen ao discurso dominante. Baca 
non só fala sobre a necesidade de verse a unha mesma 
reflectida na arte, tamén pon as súas palabras en acción 
mediante o seu traballo: ensinándolle a nenos de con-
textos e orixes diferentes que pasaron polo sistema de 

prisións xuvenís a pintar murais. Os murais dos nenos 
representan a miúdo unha parte de California que fica 
fóra da historia. Nun hai unha figura metade millo, me-
tade espírito de muller que murmura ideas á orella de 
Thomas Edison, quen foi un mexicano inmigrante nos 
Estados Unidos e tamén un dos inventores da cámara 
cinematográfica, a cal fixo da industria do filme na idea 
dominante en Los Angeles. Aos nenos mesmo se lles pa-
gaba polo seu traballo, se ben era un soldo mínimo. Baca 
non só expresa a súa propia dor a través da súa arte en 
vez de recorrer a violencia, ela tamén apréndelles ás no-
vas xeracións de artistas marxinalizados para que fagan 
o mesmo.

Para crear un filme que resista a ollada masculina, así 
como os sistemas artísticos que deixan fóra a persoas 
como as muralistas, Varda sabía que tiña que alterar 
formalmente as mesmas estruturas narrativas conven-
cionais que manteñen Hollywood a flote. Muro Muros 
non segue ningún tipo de estrutura narrativa lineal tradi-
cional que as audiencias estean acostumadas a ver tanto 
nas ficcións como nos documentais. Varda nunca fai 
encaixar nas regras narrativas ás artistas murais; en vez 
de amosarlle á audiencia a maneira en como os ver, ela 
representa as súas propia auto-expresións e logo lévallas 
a audiencias máis grande a través do filme. Isto pode pa-
recer unha distinción pequena, mais cando facendo un 
documental, Varda lémbranos que é importante facerse 
a preguntar de se estás a presentar os teus suxeitos da 
maneira que ti queres que sexan vistos ou da maneira en 
que eles queren ser vistos. Ou hai se cadra unha terceira 
opción, unha na cal tanto a cineasta como os suxeitos 
teñen os seus propios puntos de vista esenciais para 
a narrativa? Varda é unha artista cunha forte intención 
detrás deste filme, e aínda así é importante resaltar que 
fixo un no que as muralistas serían capaz de estar elas 
mesmas. As estruturas narrativas documentais tradicio-
nais non queren que o artista tome unha aproximación 
curiosa, empática cara aos seus suxeitos. Cando non 
es un home branco, todo o que fas, cada decisión que 
tomas, cada aspecto da túa vida persoal é automatica-
mente etiquetado como político, queiras ou non; polo 
tanto, o peixe nadador de Suzanne Jackson, as persoas 
que tentan saír do muro da panadería da nai de Willie 
Herrón, a representación alternativa que fan os nenos 
de Thomas Edison, todo é político, mesmo se son cou-
sas que están moi preto dos corazóns dos artistas. Así é 
como Varda conecta o persoal co político esnaquizando 
as estruturas tradicionais da narración visual; non só fai 
un filme que non segue unha estrutura narrativa lineal, 
ela tamén o fai sobre artistas que activamente subverten 
o sistema artístico tradicional das galería de arte crean-
do arte libre e gratuíto para todo o mundo. Se ben retar 
as estruturas narrativas é algo Varda xa empezou a facer 
coa súa primeira longametraxe, A pointe Courte (La Poin-
te-Courte, 1955), é especialmente aparente aquí.
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29 DE SETEMBRO
No teatro Principal:  Euloxio Ruibal e 

o Equipo Lupa
En colaboración con  Curtocircuito

Holocausto 
(Euloxio R. Ruibal, Galiza, 1972, VO)

O Corpiño  
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

Peliqueiros 
(Equipo Lupa, Galiza, 1973, VO)

Rapa das Bestas 
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

O edificio Castromil 
(Equipo Lupa, Galiza, 1975, VO)

9 DE OUTUBRO 
Muro muros

(Mur Murs, Agnès Varda, 
Francia / EUA, 1981, 82’, VOSG)

16 DE OUTUBRO 
Guerras de estilo

(Style Wars, Tony Silver, 
EUA, 1983, 69’, VOSG)

23 DE OUTUBRO 
Sur

(Sur, Fernando E. Solanas, 
Arxentina / Francia, 1988, 127’, VO)

30 DE OUTUBRO 
Juan, como se nada

tivera sucedido
(Juan, como si nada hubiera 
sucedido, Carlos Echeverría, 

Arxentina / República Federal 
Alemá, 1987, 163’, VO)


