
Explorant en l'arxiu visual i utilitzant les imatges 
trobades per la construcció dels seus films, el 
cineasta francès Jean-Gabriel Périot ha abordat 
sovint l'ús de la violència en la tensió entre l'exercida 
per l'Estat (al servei de l'ordre establert) i aquella 
que vol(i)a ser revolucionària en contra del poder 
establert. Uns exemples que no són només relatius 
al seu país: "L'art delicat de la matraque" (2009), 
que mostra accions repressives de la policia usant 
la porra (matraque); "The Devil" (2012), sobre 
el Black Power, "Una joventut alemanya", que 
rastreja l'evolució política del moviment alemany 
RAF (Facció de l'Exèrcit Roig) també anomenat 
intencionadament "banda Baader-Meinhof". A 
través de l'arxiu d'imatges, sempre susceptibles de 
ser pensades i treballades a través del muntatge, 
Périot procura crear una altra memòria que l'oficial.
En tot cas, en relació amb la violència, existeix 
l'exercida de manera sistèmica contra la classe 
obrera: l'explotació llargament soferta, el treball 
alienant en cadena, la repressió de les seves lluites 
i protestes, la precarietat a la qual està condemnada 
des de la imposició de polítiques neoliberals que, 
carregant-se tants de drets laborals suposadament 
conquerits, fins han sigut assumides per governs 
declarats d'esquerres provocant una decepció amb 
conseqüències nefastes: antics militants o almenys 
simpatitzants de partits socialistes i comunistes han 
passat a ser adeptes de partits d'extrema dreta 
amb un tarannà racista que, com ho exemplifica 
des de fa temps el FN a França, han fet que 
creguessin que la culpa de la seva situació prové 
de l'emigració. D'aquí, no és estrany que, responent 
a un suggeriment de la seva productora Marie-
Ange Luciani, Périot hagi realitzat una pel·lícula a 
través de fragments (com anuncia el mateix títol) de 
"Retour à Reims", un relat autobiogràfic, però també 

Les derrotes de la classe obrera i, encara, l’esperança

un assaig sobre l'esdevenir de la classe obrera 
francesa des de la segona meitat del segle XX fins a 
l'any 2009 en què va ser publicat, del filòsof francès 
Didier Eribon, el gran biògraf de Michel Foucault. 
A "Retour à Reims", Eribon es posa en qüestió: 
apartant-se de la seva família obrera que no 
tolerava que ell fos homosexual, va desenvolupar 
una vergonya social respecte els seus orígens de 
classe. Fugint de Reims, on va néixer l'any 1953, 
per instal·lar-se a París, on va estudiar Filosofia i 
va alliberar-se sexualment, tal desplaçament va 
fer-lo a través de la cultura, que, tanmateix, també 
va fer que, un cop mort el pare homòfob, retornés 
al món abandonat amb voluntat de reconciliació i 
una capacitat de comprensió que no va estalviar-li 
la perplexitat. La mare havia votat el Front Nacional: 
què havia passat perquè tantes famílies obreres, 
com la pròpia, deixessin de ser comunistes per ser 
adeptes de l'extrema-dreta racista.
Per Jean-Gabriel Périot, com per Didier Eribon i tants 
d'altres, aquesta conversió és una nova derrota de 
l'esquerra i de la mateixa classe obrera. D'aquí, 
abans d'abordar pròpiament a la seva adaptació 
"fragmentaria" de "Retour à Reims", em referiré a la 
pel·lícula anterior del cineasta i excel·lent muntador 
que du per títol justament "Nos défaites", és a dir 
"Les nostres derrotes". El cas és que, durant el curs 
acadèmic 2017-2017-2018, Périot va participar en 
un projecte pedagògic amb alumnes de l'institut 
Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine tenint presents 
les derrotes (s'ha perdut la guerra o només moltes 
batalles?) de l'esquerra. El cineasta també va partir 
de l'arxiu fílmic. En aquest cas de peces polítiques 
i militants sobretot de finals dels 60 i primers dels 
70, però per vivificar-les i a la vegada qüestionar el 
llegat del seu esperit. És així que uns estudiants van 
posar-se davant de la càmera, mentre d'altres eren 
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al darrere formant l'equip tècnic, per representar 
escenes de ficcions com "La salamandra", d'Alain 
Tanner, i "La Chinoise", de Godard, o situacions 
enregistrades de manera documental, com ara 
una de cèlebre que, a "La represa del treball a la 
fàbrica Wonder", mostra una dona que es resisteix 
a tornar a la feina després del maig-68. No només 
això. Els actors es converteixen en testimonis que 
responen a qüestions (què són el capitalisme, 
el comunisme, els sindicats, les vagues, etc?) 
majorment amb balbuceigs i certa ignorància. 
Són significatives les seves respostes respecte al 
desinterès polític de la joventut actual? Ho és que 
diguin que no voldrien cap revolució?
Al film "Retour à Reims", que va ser presentat l'any 
passat a la Quinzena de Realitzadors de Canes, 
una veu femenina (de la combativa Adèle Haenel, 
que recentment va declarar que abandonava 
el cinema perquè és una indústria "racista i 
patriarcal") per dir les paraules escrites per un 
home. En aquest cas, desapareixent pràcticament 
les referències a l'homosexualitat del filòsof i les 
seves conseqüències, aquesta veu serveix per 
fer atenció i donar la paraula (a través de l'àvia 
materna i la mare d'Eribon) a les dones del món 
obrer que, a més de les pròpies de la seva classe 
social, han patit una discriminació i explotació per 
raons de gènere. Ho va dir Engels: "A la família, 
l'home és el burgès, i la dona, la proletària". I 
aquest classisme masclista no ho ha estat menys 
(i em temo que no ho és) en el món proletari. 
Una digressió aprofitant que els fragments del 
llibre de Didier Eribon arriben amb la "veu en off" 
d'Adèle Haenel. Una altra actriu, Irène Jacob, 
estimada al Cinema Truffaut pel fet que serà per 
sempre més "la doble Verònica" de Kieslowski, 
va dir altres fragments de "Retour à Reims" en un 
muntatge teatral dirigit per Thomas Ostermeir que 
va representar-se al festival Temporada Alta del 
2019. La dramatúrgia feia que, dins d'un símil de 
cabina radiofònica, Jacob els llegís com si posés la 
veu en off a unes imatges (fotos de l'àlbum familiar 
i imatges d'arxiu que conformaven una mena 
d'assaig audiovisual) projectades en una pantalla.
Si Ostermeir (un dels grans introductors de les 
pantalles en els escenaris teatrals) utilitzava 
imatges preexistents, com no ho havia de fer 
un documentalista cinematogràfic que treballa 
amb l'arxiu? A vegades, fins fa la impressió que 
els fragments d'Eribon acompanyen les imatges 
triades i muntades pel cineasta. Passant de l'íntim 
al col·lectiu, sempre en relació, Périot mostra 
primer fragments cinematogràfics (de films de 
Germain Dulac, Jean Vigo, Pabst, Jean Renoir, 
Chris Marker, Edgar Morin, etc.) remetent després 
a imatges televisives. Així va construint-se una 

història de la classe obrera a França: la seva 
explotació, les seves lluites i les seves derrotes, 
les seves decepcions amb l'esquerra tradicional i la 
seva decantació cap al FN de Le Pen. Amb un epíleg 
d'esperança: potser aquelles protestes (violentes, 
certament, però també brutalment reprimides) 
dels "guillets jeunes", tot i les seves ambigüitats 
ideològiques, seran el començament d'un altre 
tomb, de manera que els simpatitzants del FN 
acabaran votant l'esquerra alternativa per defensar 
una societat justa i sostenible. Una esperança 
que també connecta amb l'anterior pel·lícula de 
Périot: "Les nostres derrotes", en què tot pren 
una altra dimensió amb un epíleg enregistrat uns 
mesos després pròpiament del rodatge. Aleshores, 
aquells estudiants desmenjats ideològicament 
havien vist com la policia, a Mantes-La-Jolie, havia 
obligat uns companys a agenollar-se i posar-se de 
cara a la paret per haver-se manifestat. I també 
com, denunciats per la directora del centre, uns 
companys seus van ser arrestats per haver fet 
una pintada. Havien sentit la violència de l'Estat, 
la "matraque" de la policia, i la seva consciència 
política era una altra: de fet, havia nascut.

Imma Merino i Serrat
Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona


