
Sinopsi

E n t re el setembre de 1999 i

març de 2000, Agnès Va rda va

re c ó rrer diferents indrets de

França descobrint un univers

s o r p renent, el dels espigoladors i

e s p i g o l a d o res, un terme amb

què s'anomena les persones que

recullen espigues i fruits que han

quedat als camps després de la

collita i també les que recullen el

que deixen els altres. El docu-

mental és un viatge de descober-

ta d'unes formes de vida pràcti-

cament inimaginables per a la

majoria de la gent, basades en la

recuperació i l'aprofitament d'allò

que els altres rebutgen, que a les

societats opulentes té dimen-

sions gegantines. 
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PROGRAMA DE MÀ

Petites lliçons de sostenibilitat 
Va rda canvia la perspectiva de la mirada vers el

món, i situa en primer pla la marginació; l'objectiu

no és compadir-la, sinó denunciar les incongru è n-

cies i la insostenibilitat de l'actual sistema capitalis-

ta. Introduint-se en la realitat paral·lela dels que no

tenen accés a la lògica consumista de les societats

occidentals, o que han optat per viure al marge d'a-

quest sistema, Va rda recull i mostra múltiples exem-

ples de reutilització del que la gran majoria conside-

rem “deixalles”, en camps tan diferents com la gas-

t ronomia, l'alimentació, l'art, la tecnologia, etc.

Però la directora va més enllà; qüestionant la cadu-

citat dels nostres productes de consum, Va rda s'en-

dinsa en la reflexió de temes com el pas del temps,

la caducitat de les coses, de nosaltres mateixos i de

la nostra pròpia vida.

A mesura que avança la narració, observem com el

film és també un exercici entorn el cinema i les

seves possibilitats per capturar el temps i re p re s e n-

tar la vida. Amb una petita càmera digital, Va rd a

s ' i n t rodueix en el documental i, com una espigola-

dora, recull imatges, fragments de realitat que els

ulls d'altres han abandonat com a deixalles. 

Declaracions de la directora
«L'estiu de 1999, en el temps de la recol·lecció del

blat, vaig veure a la televisió un granger assegut

s o b re la seva recol·lectora. Explicava els pro b l e m e s

que podia tenir si no ajustava bé la seva màquina.

Si deixava escapar un sol gra de blat de cada espiga

podia perd re una quantitat considerable de blat i de

diners. Aquest gra de cada espiga va impre s s i o n a r-

me. Vaig re c o rdar que en d'altres èpoques s'espigo-

lava, un costum rural que ja ha desaparegut, i les

p i n t u res dels  espigoladors. Vaig sentir la necessitat

de fer un film de totes aquestes qüestions, un film

e rrant que em permetés conèixer gent i establir con-

tactes». 

«Com que no hi ha una paraula en francès per dir

road movie, podria dir que he rodat un road cou-

m e n t a ry. Volia espigolar imatges com es pre n e n
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notes en un viatge [...]. Volia observ a r, i sobre t o t

escoltar i dialogar amb els espigoladors i espigolado-

res, en lloc d'interro g a r-los. Volia deixar-los parlar

s o b re el que feien i sentien [...]. Totes les persones

que vaig filmar ens ensenyen coses diverses de la

nostra societat i de nosaltres mateixos. Jo he après

moltíssim en el rodatge del film. Això m'ha confirm a t

que el documental és una escola de modèstia». 

«Aquesta pel·lícula és un documental sobre el tema

del títol. Va ser teixida amb diversos fils: el de les

emocions que vaig sentir en enfro n t a r-me amb la

p recarietat; el de les possibilitats ofertes per les peti-

tes càmeres digitals, i el  desig de filmar el que veig

de mi mateixa, les meves mans envellides i el cabell

gris. També volia expressar el meu amor per la pin-

tura. Havia d'unir les peces i fer que tinguessin sen-

tit dins la pel·lícula, intentant no trair les qüestions

socials a què es re f e reix: les restes i les escombra-

ries. Qui hi troba una utilitat? Com? Algú pot viure de

les restes dels altres? Les pel·lícules sempre originen

emocions. En aquesta ocasió, la de viure tanta gent

rebuscant en el lloc on hi ha hagut un mercat o en

els contenidors d'escombraries dels superm e rc a t s .

Ve u re'ls em va fer voler filmar-los, especialment allò

que no pot ser filmat sense el seu consentiment.

Com podia jo testimoniar les seves vides i al mateix

temps no obstaculitzar-los?». 

Opinió de la crítica
«Un llarg viatge per tots els racons de França port a

Agnès Va rda, finalment, a allò que més li intere s s a :

el doble re c o rregut cap als altres, cap aquells marg i-

nats o automarginats, als quals el sistema ha re l e g a t

a una condició de subciutadans i que no tenen veu

pròpia (Va rda continua amb les seves velles obses-

sions, no en va la marginació en el medi rural era el

tema de la seva pel·lícula més ben acollida a

Espanya, Sin techo ni ley). I també cap a l'interior

de si mateixa. Com en la major part dels seus docu-

mentals -entre els més formidables, Jacquiot de

N a n t e s o D e g a rro t y p e s-, del que parla Va rda és d'e-

lla, de la seva subjectivitat, una de les més pro d u c t i-

ves línies de treball del documental intern a c i o n a l

recent, però en el fons una re c e rca que la cineasta

francesa ve practicant, un cop més amb la intuïció

d'una pionera, des de fa molts anys».

M. Torreiro. El País, 11 d'octubre de 2002
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