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Després de l'assassinat el 1984 del seu
mecenes Gérard Lebovici, Guy Debord
va prohibir l'exhibició del seus films. A
finals de l'any passat, es van «alliberar»
de nou, descobrint-nos una obra
cinematogràfica elegíaca, feta «contra
el cinema» i sobre la irreversibilitat del
temps, com mostren els seus dos films
més autobiogràfics: Sur le passage…
és un assaig situacionista ple de
melangia al voltant de la impossibilitat
de transmetre l'experiència en el
cinema; In girum… és una evocació de
la joventut perduda, de la desaparició
del París de les lluites, les amistats,
l'alcohol i els amors, un film sobre
l'aigua — el temps — i el foc — la
revolució.
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Dijous 16 de març, 18:00 h
Sur le passage de quelques personnes à travers une
assez courte unité de temps, Guy Debord, 1959, 18', 35mm

In girum imus nocte et consumimur igni, Guy Debord,
1978, 100', 35mm

Sobre Sur le passage …, per Guy Debord

El comentari és confiat a les veus més aviat indiferents i
cansades de Jean Harnois (veu 1, amb el to d'un locutor de
ràdio o d’un informatiu), Guy Debord (veu 2, més trista i
esmorteïda) i Claude Brabant (veu 3, noia molt jove).

El so de fons del títol està extret de l'enregistrament del
debat de la tercera conferència de la Internacional situacionista
a Mònaco, bàsicament en francès i alemany. Pel que fa a la
música d'acompanyament, el tema de Händel pertany a la
seva suite del ballet L'origine du dessin; els dos temes de
Michel-Richard Delalande, del Caprice n. 2, abans anomenat
Grande Pièce.

El comentari inclou una quantitat notable de frases détournées,
agafades indiferentment de pensadors clàssics, d'una novel·la
de ciència ficció o dels pitjors sociòlegs de moda. Per tal de
fer el contrari que els documentals en matèria d'escenografies
espectaculars, cada vegada que la càmera corria el risc de
creuar-se amb un monument s'evitava capturar-lo, i es
filmava, a la inversa, el punt de vista del monument (en el
sentit en què el jove Abel Gance va poder sistematitzar la
seva presa cinematogràfica des del punt de vista de la bola
de neu). El primer projecte del documental preveia un espai
més ampli pel détournement directe de plans existents en
altres pel·lícules, provinents del cinema més difós (per
exemple, a la seqüència dedicada als esdeveniments de
l'intent revolucionari dels anys cinquanta, aquesta successió
de dos plans: en un luxós decorat de pel·lícula policíaca,
una dona jove, nerviosa, telefona insistentment per tal que
el seu interlocutor esperi; el general rus de Per qui sonen
les campanes? mira com passen sobre el seu refugi els
avions que acaben de sortir, respon al telèfon que
desgraciadament ja és massa tard, que l'ofensiva ja ha estat
llançada, que fracassarà com les altres). Aquestes gairebé
cites, finalment es van veure impedides perquè diversos
distribuïdors van refusar vendre els drets de reproducció
d'almenys la meitat de plans escollits, i aquest refús feia
saltar el muntatge previst. Com a contrapartida, es va fer el
major ús possible d'un anunci produït per Monsavon, l'actriu
del qual estava destinada a conèixer un futur millor.

André Mrugalski és l'autor de la fotografia filmada en detall
a la seqüència del détournement del "documentari de creació".

Es pot considerar aquest curtmetratge com una sèrie d'apunts
sobre els orígens del moviment situacionista; apunts que,
en conseqüència, contenen òbviament una reflexió sobre el
seu propi llenguatge.

Guy Debord, "Fiches techniques", a Guy Debord, Contre le
cinéma, Institut scandinave de vandalisme comparé, Aarhus

(Dinamarca), 1964.

Sobre In Girum…, per Guy Debord

Tota la pel·lícula  (també amb el recolzament de les imatges,
però ja en el text del “comentari”) està construida sobre el
tema de l’aigua. Es citen, per tant, els poetes del fluir de tot
(Li Po, Omar Khayyam, Heràclit, Bossuet, Shelley), que van
parlar de l’aigua: és el temps.
Està, en segon lloc, el tema del foc, de l’esplendor de l’instant:
és la revolució, Saint-Germain-des-Prés, la joventut, l’amor,
la negació a la seva nit, el Diable, la batalla i les “empreses
inacabades” en les quals van morir els homes, enlluernats
en la seva condició de “viatgers que passen”; i el desig en
aquesta nit del món (“nocte consumimur igni”).
Però queda l’aigua del temps que s’emporta el foc i l’apaga.
Així, la brillant joventut de Saint-Germain-des-Prés, el foc de
l’asalt de l’ardent “brigada lleugera” van ser inundats per les
aigües corrents del segle quan avançaven “sota el foc del
temps”…

22 de desembre de 1977. G.D.

Sobre el cinema i In Girum…, per Giorgo Agamben

Fent de la repetició el centre de la seva tècnica compositiva,
Debord fa possible de nou el que es mostra, o millor dit, obre
una zona d'indecibilitat entre el real i el possible. Quan es
dóna a veure un fragment del telenotícies, la força de la
repetició és que allò deixa de ser un fet acomplert, i d'alguna
manera torna a ser possible. Hom es pregunta: "Com és
possible que això hagi succeït?" –primera reacció–, però al
mateix temps comprenem que sí, tot és possible, aquí i ara,
també l'horror que s'està donant a veure. Hannah Arendt va
definir l'experiència última dels camps de concentració com
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el comprendre que "tot és possible". És també en aquest
sentit extrem que la repetició restitueix la possibilitat d'allò
que ha estat.

El segon element, la segona condició transcendental del
cinema, és la detenció. És el poder d'interrompre, la
interrupció revolucionària de la que parlava Benjamin. És
molt important al cinema però, una vegada més, no només
al cinema. És allò que distingeix el cinema de la narració,
de la prosa narrativa, amb la qual tan sovint es tendeix a
confondre'l. La detenció mostra, per contra, que el cinema
és més proper a la poesia que a la prosa. Els teòrics de la
literatura sempre han trobat dificultats a l'hora de definir la
diferència entre la prosa i la poesia. Molts dels elements
que semblen característics de la poesia, en realitat també
poden trobar-se en la prosa (que per exemple pot contenir,
com és sabut, versos). L'única cosa que es pot fer en poesia
i no en prosa són els encavallaments i la cesura. El poeta
pot oposar un límit sonor, mètric, a un límit sintàctic i semàntic.
No es tracta només d'una pausa, sinó d'una no coincidència,
d'una disjunció entre el so i el sentit. És per això que Valéry
va poder donar en una ocasió aquesta extraordinària definició
de la poesia: "La poesia: una excitació prolongada entre el
so i el sentit". En el mateix sentit, Hölderlin va escriure que
la cesura, detenint el ritme i el desenvolupament de la
paraula i de la representació, fa aparèixer la paraula i la
representació en tant que elles mateixes. Aturar la paraula
significa sostreure-la al flux del sentit per exhibir-la com a
tal, com pura paraula. Es podria dir el mateix de la detenció
tal com la practica Debord, de manera constitutiva, és a dir,
com una condició transcendental del muntatge. Reprenent
la definició de Valéry, es podria dir del cinema, si més no
d'un determinat cinema, que és una excitació prolongada
entre la imatge i el sentit. No es tracta tant d'una pausa com
d'una potència de detenció que treballa des de dins la pròpia
imatge, la sostreu del context narratiu per exposar-la en
tant que imatge. És en aquest sentit que tant Debord a totes
les seves pel·lícules com Godard a les Histoire(s) treballen
amb aquesta potència de detenció.

Aquestes dues condicions transcendentals no poden separar-
se: juntes, constitueixen un sistema. A l'última pel·lícula de
Debord, al principi, hi ha un text molt important: "He mostrat
que el cinema pot reduir-se a aquesta pantalla blanca,
després a aquesta pantalla negra". Això que Debord vol
definir d'aquesta manera, són precisament la repetició i la
detenció, indesll igables en tant que condicions
transcendentals del muntatge. El negre i el blanc, el fons
on les imatges són tan presents que no podem veure-les,
i el buit on no hi ha cap imatge. Estem davant d'analogies
evidents amb el treball teòric de Debord. Així, el concepte
de "situació construïda", que va donar el seu nom al

situacionisme, designa precisament una zona d'indecibilitat
entre una unicitat i una repetició. Quan Debord diu que
necessita construir situacions, es tracta sempre d'alguna cosa
que es pot repetir infinitament i, alhora, d'alguna cosa única.

Debord també ho diu al final d'In girum imus nocte et
consumimur igni, quan, enlloc de la paraula tradicional "Fi",
veiem aparèixer el cartell "Recomençar des del principi".
Tornem a trobar aquí el mateix principi que es mostra en el
propi títol de la pel·lícula, que és un palíndrom, una frase que
s'enrotlla sobre ella mateixa i que es pot llegir en els dos
sentits. D’aquesta manera, es pot parlar d'una palindromia
essencial del cinema de Debord.

Giorgio Agamben, "Il cinema di Guy Debord"

Venecia, “Whisper Not” i el palíndrom, per Louis Seguin

Venècia és pel cinema una trampa en la qual només els millors
aconsegueixen orientar-se. Sedueix i extravia, presentant un
estat extrem del decorat: una ciutat ideal, perfecta i aleatòria.
[...] La utopia no perdona a qui comet l’error de confondre la
poesia amb un saber i un eclecticisme  igualment improbable.
Però també sap reconèixer als seus. Uns pocs plans basten
per instal·lar a Guy Debord allà on potser li sorprengui que
l’incorporin: en el club tancat dels grans cineastes.
Aquests plans d’In girum... meravellen perquè aporten al
mateix temps una part del reconeixement i una part d’admiració.
[...] Prendre la pel·lícula per aquest cantó té una doble
avantatge, estètica i sensible. Permet donar compte d’una
pràctica imprevisible i subtil de la bellesa, d’un art en cert
sentit oblic que privilegia el recorregut i el lliscament davant
de la immobilitat i la contemplació. Permet també parlar
immediatament d’allò que, a través de les seves còleres i les
seves prevencions, turmenta a Guy Debord. In girum... no
deixa d’evocar els fantasmes urbans, assenyalar els seus
perfils perduts, reconèixer les seves petjades i mostrar les
seves ombres. Paris és una capital oblidada, assassinada,
de la qual no queden més que els carrers buits i assoleiats
d’algunes fotografies urbanes. En l’altre extrem de la decepció,
Venècia és aquell paradís perdut del qual Debord va ser
expulsat per una maquinació policial particularment imbècil.
[...]
A l’igual que el títol, que és un exemple tan cèlebre com
anònim de palíndrom en llatí (1), aquesta pel·lícula es llegeix
en els dos sentits, pel fil dret del seu al·legat denunciatori, i
a contrapèl, per la successió discontínua de les seves imatges.
Entre alguns enquadraments de publicitat periodística, les
vistes de Venècia, el pla de Paris, i, perquè no, alguns moments
simplement en blanc, la pel·lícula es deixa envair
complaentment pel cine mateix que està qüestionant.
Es podria comentar aquest amor i aquest odi si no fos perquè,

per dir la veritat, el desig o el menyspreu importen menys
que el cos a cos, la sorprenent parella que formen el cineasta
i la seva matèria. El cinema fingeix que es deixa envair.
Això ve de totes parts, del cantó de Raoul Walsh amb They
died with their boots on, del Carné de Enfants du paradis
o Visiteurs du soir, i s’aventura amb Cocteau. Ens creuem
amb Errol Flynn, en el paper de Custer, i Jules Berry, en el
del diable. Albirem al Zorro y a Lacenaire. També trobem,
subtilment barrejades (doncs aquesta influència, no cal dir-
ho, no deu res a l’atzar), les dues versions de La carga de
la brigada ligera, la hagiografia de Michael Curtiz i la crítica
 de Richard Lester.
És impossible, en tot cas –i precisament allà juga a fons la
reversibilitat del sentit–, donar a aquestes cites la garantia
i la justificació d’una regla. Hi ha de tot. La dominació: la
majoria de les vegades, guanya el discurs de Debord. La
submissió: però també es dona el cas de que deixa el lloc
a un fragment de doblatge o a un diàleg de Prévert. La
coincidència: les reflexions sobre la guerra s’il·lustren amb
la matança de Little Big Horn. La contradicció: la exègesi
destrueix la imatge. Millor encara, la indiferència: la pel·lícula
es trenca en dos meitats desiguals en les quals la paraula
i les formes ja no es presten atenció.
No és tracta ja de voler treure aquí les velles màquines
teòriques sobre la imatge i el so, si no és per demostrar, al
peu d’aquest mur, la seva notable debilitat i la seva condició
d’antigalles. Sense dubte és irritant, com sempre, veure a
un cineasta que pren la davantera, rebutja el joc i a la vegada
es col·loca al marge de tota crítica. Però aquesta retirada
o, si es vol, aquesta alçada és un altre cop només la deriva,
la conseqüència d’una paradoxal hermenèutica d’allò
sensible.

Louis Seguin, La Quinzaine littéraire, 1 de juliol de 1981.

(1) In girum imus nocte et consumimur igni, com mostra
l’animació dels títols de crèdit, es llegeix tant d’esquerra a
dreta com de dreta a esquerra. Es pot traduir: “Donem voltes
en la nit i som devorats pel foc”.


