
A AMBIGÜIDADE NACIONAL NO CINE DE CHABROL.
LEAH D. HEWITT.

[Tirado do libro Remembering the Occupation in 
French Film, 2008: pp. 125-126].

Claude Chabrol abre as súas memorias, do ano 1976, 
con unha anécdota da infancia que pode servir como 
escena inicial da súa vida, e tamén para alguén que 
queira acceder a psique do cineasta. Comenta que, 
con 4 anos, viu Anthony Adverse, un filme histórico 
baseado na España do século XVIII, sobre unha muller 
infelizmente casada que namora doutro home. O que 
máis golpeou a mente do rapaz, e da perspectiva moral 
dos pais, é o final da película no cal o ancián marido da 
protagonista mata ao aposto rapaz do que namorou 
a súa muller. A conclusión de Chabrol a todo isto é: 
“Quedei sorprendido, escandalizado, en shock”. Para 
Chabrol, este é o primeiro filme que confronta as ex-
pectativas e os xuízos de valor humanos. Os esforzos 
creativos do propio Chabrol seguiran este camiño da 
contestación, usando o escándalo para provocarnos, 
rachando cos hábitos confortables (e ata o de entón, 
incontestados) no proceso. A ambigüidade ética das 
súas situacións será o selo de identidade das historias 
de Chabrol no cine, o cal mana dunha experiencia 
moi temperá como espectador (...). A fascinación de 
Chabrol pola Ocupación –realizou catro películas am-
bientadas neste período—podería relacionarse coa súa 
pronta atracción polas dualidades éticas mais que ao 
feito de que os seus país loitaran na Resistencia do Pa-
rís ocupado. Como un adolescente novo durante a gue-
rra, Chabrol viviu e compartiu tamén moitos dos riscos 
dos seus pais como membros da Resistencia, pasando 
gran parte da guerra fora da cidade, en Sardent (rexión 
de Creuse). Finalmente, a hipocrisía e ambigüidade de 
Vichy e da Francia da posguerra levaron a Claude, que 
en 1944 só tiña 14 anos, a quedar lonxe de situarse na 
imaxe nacional heroica e esquerdista que podían ins-
pirarlle as accións dos seus pais. De forma categórica, 
Chabrol distanciouse desa loita: “os eventos da Historia 
non son puntos referenciais da miña vida”. 

Os seus recordos de cineclube comezaron nun gara-
xe en 1942 aos 12 anos, cunha ambigüidade similar á 
que caracterizou o seu traballo. Chabrol explicou que 
as autoridades locais obrigaron ao seu cineclube a 
exhibir noticiarios alemáns de propaganda, e co feito 
tamén de que a maioría de filmes distribuídos eran 
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alemáns. Máis tarde, o cineasta, xa adulto, recalcou 
con una mestura de simpatía e crítica, consciente 
pero posterior, rememorou a reacción do público ao 
infame filme antisemita Süss o Xudeu: “Cando o xudeu 
Süss foi aforcado despois de cometer varios roubos, 
enganos, asasinatos e violacións, o público aplaudiu, 
incluso aqueles que tiñan xudeus agochados nas súas 
casas. Non se transformaron en antisemitas en noventa 
minutos: simplemente aledábanse de que o mal tipo 
fora castigado. Pero, a pesar diso, nas súas mentes per-
maneceu a imaxe que identificaba aos xudeus e o mal”. 
De forma pendular, a descrición de Chabrol captura un 
dos paradoxos desa época en Francia, que entrecruza a 
ambivalencia política da sociedade, e a posición moral 
maioritaria na mesma. Suxiro que os equívocos propios 
da época da ocupación, cando a moralidade de todas 
as accións estaba en cuestión constante, coincide 
moito coa predilección de Chabrol por un cine que pon 
a proba as nosa suposicións de base sobre as accións 
éticas e sociais. Chabrol rétanos a explorar situacións 
nas que non sempre o ben triunfará sobre o mal.

PROPAGANDA E CINE EN VICHY: O OLLO QUE QUE-
RÍA VER TODO.
JULIAN JACKSON.

[Tirado do libro: France, the Dark Years (1940-1944), 
2001: pp. 252-255 e 318-320].
No Réxime de Vichy a propaganda acadou niveis que 
ata entón eran impensables en Francia. Un informe de 
xaneiro de 1942 declara que hai tantos pósters nas pa-
redes da cidade de Belfort, que xa ninguén le ningún. 
Chegouse á saturación. Unha saturación alimentada 
polas propias tensións internas na Francia de Vichy, o 
estancamento despois do armisticio, e o lento proceso 
de reorganización dos aparatos de prensa e propagan-
da do Estado (...).

Os noticiarios nas dúas zonas do país eran tan diferen-
tes como o poderían ser os de dous países distintos. 
Na Zona Ocupada, os cines tiñan que mostrar os no-
ticiarios das axencias alemás. Ao comezo, estes eran 
moi groseiros e ordinarios: o locutor que deu a nova do 
ataque a Mers El Kébir tiña un pechado acento xerma-
no. A posteriori, os alemáns crearon unha axencia que 
producía versións francesas dos seus noticiarios, co 
título de “Actualités mondiales”. Na Francia de Vichy, 
forzouse a unificación de tres axencias de noticiarios 
nunha soa, “France-Actualités”. Os noticiarios alemáns 
tiñan moito espazo dedicado á propaganda antibritáni-
ca e novas da guerra. Nos noticiarios de Vichy, o resto 
do mundo era un axente maiormente ausente: so exis-
tían Suíza e a España de Franco. Vendo eses noticiarios 
hoxe, un pode pensar que non estaba a acontecer un 
conflito mundial. Teñen unha visión de Francia pacífica 
e rural, e ofrecen sempre unha cobertura masiva ás 
visitas de Pétain ás provincias e tamén as tradicións 
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e produtos franceses. Tampouco esquecen loar as 
glorias do Imperio francés. O que si tiñan ambos en 
común era o procurar ignorar a presenza do Exército 
Alemán no país, excepto para aspectos laudatorios de 
axuda á poboación civil. Ata agosto de 1942, non se 
creará unha axencia de noticiarios unitaria para toda 
Francia, con predominio teórico dos franceses colabo-
racionistas que, na práctica, accedían as peticións e 
ordenacións de contidos chegadas de Berlín (...).
Aproximadamente 220 filmes foron realizados durante 
a Ocupación en Francia. Esta cifra representa unha 
baixada en relación á década previa, pero os beneficios 
eleváronse. A industria tivo a axuda que foi a virtual 
eliminación da competencia estadounidense. Esta 
vantaxe foi parcialmente tapada pola entrada de filmes 
alemáns, pero, despois dunha vaga inicial de curiosi-
dade ao respecto, nunca superaron a audiencia dos 
filmes franceses (...). O éxito do cinema francés é aínda 
máis impresionante dadas as carencias que pasaba o 
país nese momento (...).

Que tipo de filmes realizou a Francia de Vichy? É habi-
tual o pensar nos filmes desta época como produtos 
propios dunha cápsula illada. Excepto un par de ex-
cepcións –os planos das rúas do París ocupado sen 
coches de Falbalás (1944), ou un soldado alemán que 
visita unha galería de arte en A miña derradeira querida 
(1943)—un pode ver estes filmes sen percibir que son 
produto da ocupación do país pola Alemaña nazi. Por 
outro lado, os temas da Revolución Nacional petainista 
son omnipresentes. O maior éxito comercial deses 
anos foi O velo azul (1942), un melodrama de lágrima 
fácil que conta a historia dunha muller nova que perde 
ao seu marido e ao seu fillo na Primeira Guerra Mundial. 
Rexeitando o casar de novo, pasa o resto da súa vida 
como institutriz coidando a nenos de outras familias. 
No final, cando xa é vella, todos os seus “fillos” fanlle 
unha visita polo Nadal. A resonancia dos valores de 
Vichy nesta celebración da maternidade (neste caso, 
subrogada) é obvia (...). 

Pero o problema era que estes temas eran xa prota-
gonistas no cine de pre-guerra. Ironicamente, moitos 
temas que un pensaría que terían un espazo neste 
cinema, desapareceron das pantallas. Antes de 1940, 
moitos filmes franceses tiñan unha visión moi crítica 
dos británicos; despois de 1940 os británicos están au-
sentes. Antes de 1940, moitos filmes retrataban dunha 
maneira amable aos alemáns; dende 1940, e pese a 
colaboración, desaparecen (...). No cine de Vichy hai 
moi poucos retratos de familias ordenadas e felices, 

sendo a maioría de familias conflitivas. Máis sorpren-
dente é aínda o feito de que, a pesar das hostís visións 
dos xudeus que hai no cine francés dos anos 30, estas 
practicamente desaparecen despois de 1940. 

FASCISMO E ESTÉTICA NA FRANCIA DE VICHY.
MARK J. THÉRIAULT.

[Tirado de: “Art as Propaganda in Vichy’s France”, 
2007: pp. 37-94]

Non é o normal asociar o saúdo fascista con Pétain e 
Francia, pero de feito foi unha parte máis do Petainis-
mo. Un noticiario de Vichy captou a unha multitude en 
Marsella recibindo a Pétain ao estilo nazi durante unha 
visita do xefe de Estado en decembro de 1940. Outros 
exemplos aparecen no libro “La propaganda en Vichy 
1940-1944”, editado para a exposición homónima en 
1990, que inclúe: unha fotografía dun home dos Chan-
tiers de Jeunesse de Theix saudando así á bandeira; un 
póster no que Pétain recibe este saúdo duns veteranos 
no Arco do Triunfo (...). O mesmo xesto de brazo ríxido 
saudando aparece xa na pintura francesa do século 
XVIII, pero en referencia á República Romana. No sé-
culo XX, este xesto pertence xa só aos fascistas. Esta 
imaxe en Vichy pode ser pouco usual, pero no por iso 
pouco relevante. É moi representativo da empatía e ad-
miración que moitos cidadáns franceses percibían polo 
fascismo, e especialmente polos alemáns, os cales coa 
súa disciplina mecánica parecían ter a vitoria nas mans 
entre 1939 e 1941 (...).

A popularidade das ideas e aspecto nazis na Francia de 
Vichy baseábase na súa idealización da masculinidade, 
e do corpo masculino, o cal tamén foi fundamental na 
racial propaganda nacionalsocialista. Altos, nórdicos, 
en forma... os soldados xogaron un papel clave nas 
artes e no cinema nazis, incluíndo un filme gravado en 
Francie en 1940 que mostraba a escuálidos e desden-
tados soldados negros das colonias francesas, contras-
tados coa imaxe dos soldados alemáns. Ese aspecto 
saudable e ordenado dos soldados alemáns foi parte 
de un sutil método de propaganda indirecto dos ven-
cedores. “Debo dicir que o Exército Alemán provocou 
unha forte impresión á mocidade francesa da época”, 
destaca Christian de la Mazière, un dos centenares de 
mozos que se uniu a unha unidade francesa das SS. 
“Ver a eses soldados, con ese aspecto ideal! Eran disci-
plinados... un exército ideal... poñían medo en quen os 
mirara. É terrible ter que dicilo, pero é a verdade”.
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O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

DEC 
2019

Follas do cineclube | 11/12/2019 02

MÉRCORES 4
“CAMADA NEGRA”
(Camada negra, 
Manuel Gutiérrez Aragón, 
Estado Español, 1977, 89’, VO)

MÉRCORES 11
“O OLLO DE VICHY”
(L’oeil de Vichy, Claude Chabrol, 
Francia, 1993, 110’, VOSG)

MÉRCORES 18
“PRIVILEXIO”
(Privilege, Peter Watkins, 
Reino Unido, 1967, 103’, VOSG)
Presentada por José Manuel 
Sande


