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Retour à Reims [Fragments] de Jean-Gabriel Périot (guió i direcció) i
Marie-Ange Luciani (producció) és una adaptació de l’assaig Retour à
Reims del sociòleg Didier Eribon, on ell mateix ofereix a partir de
memòries personals reflexions històrico-socials profundes sobre les
grans transformacions de les societats modernes al segle XX i en
concret la reproducció social de les classes populars franceses i
l’emergència del Front National francès.
Tant el llibre com la pel·lícula es divideixen en dos moviments.
Un primer moviment descriu la reproducció social de les classes
populars franceses al segle XX. Périot capta el relat d’Eribon
començant per la vida de la seva besàvia: humiliació després de la
victòria dels aliats sobre el feixisme per relacions amb les tropes
alemanyes; poca educació formal i prompta entrada al mercat laboral.
Però també una aversió a l’educació formal i una elecció raonada per
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treballar. Eribon problematitza aquí elements com ara les preferències,
en tant que responen a uns valors socialment diferenciats que
afavoreixen la reproducció social. Gràcies a talls de documents
audiovisuals, de vegades acompanyats per una veu en off que llegeix
fragments del llibre Retour à Reims, esdevenim testimonis de l’ethos de
treball de la classe obrera francesa d’aquell moment, de la violència
masclista, dels avortaments i les ànsies no realitzades de separació per
part de la mare d’Eribon, la inhabilitat d’ajudar els infants amb els
deures per manca de coneixement propi i també el racisme latent però
per això no menys flagrant.
El segon moviment es refereix al desplaçament del suport
electoral de les classes obreres franceses del Partit Comunista Francès
(PCF) cap al Front National de Jean-Marie Le Pen i, posteriorment,
Marine Le Pen. Eribon critica tant les polítiques de la socialdemocràcia
moderada com les seves estratègies de representació. El resultat és una
classe obrera francesa empobrida, expropiada d’una de les seves
principals fonts de sentit: el treball remunerat. A més a més, era el
treball que mitigava el ressentiment racista del milieu obrer autòcton
francès, ja que el conflicte social els unia amb la mà d’obra immigrada
contra el patró. Davant de la tercera via d’una socialdemocràcia
moderada que s’entén com a gestora d’un neoliberalisme menys brutal
però no qüestiona les seves premisses bàsiques i es dirigeix
fonamentalment a classes mitjanes educades, les classes obreres
queden desemparades. Des de l’off sona l’explicació d’Eribon que el
PCF donava cabuda al malestar en vida quotidiana, no a partir d’un
gran projecte de transformació social desenvolupat. L’oposició de fàcil
identificació entre explotats i explotadors que havia deixat d’utilitzar
l’esquerra francesa va ser explotada per a un nou clivatge, aquesta
vegada forjat pel Front National: francesos i immigrants. El Front
National oferia una millor identificació i representació social col·lectiva.
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A l’epíleg apareixen les mobilitzacions dels Gilets Jaunes. La veu
en off explica que el segon moviment és un moviment històric
contingent que també posa de manifest que les classes obreres no
estan lligades a una ideologia concreta i que, per tant, poden ser
representades per opcions d’esquerres també. Si la imatge dels Gilets
Jaunes indica aquest camí és com a mínim qüestionable.
Artísticament, l’audiovisual se’ns presenta com la intercalació de
fragments de vídeos. Aquest collage basat en un important treball
d’arxiu reconstrueix la història familiar d’Eribon, però també permet
lectures sobre la història social de la classe obrera francesa. Aquest
caràcter de citació permanent posa de manifest el pes de l’estructura a
les vides individuals: el fet que fragments de diferents veus i imatges
d’arxiu aconsegueixin (re-)composar el relat d’una vida concreta posa
de manifest el poc marge que permet la reproducció social per sortir-se
d’un destí gairebé predeterminat. Els fragments en si ja tenen un gran
valor en tant que ofereixen punts de partida per reflexions entorn a
l’estructura social i diferents desigualtats al llarg del segle XX. Quan el
so no ve directament dels fragments històrics és Adèle Haenel qui
dona el so a la imatge llegint fragments centrals de l’assaig personal i
sociològic Retour à Reims de Didier Eribon. El bon encaix entre imatges
i text i les petites adaptacions creen un producte fluid, coherent i lineal.
Generalment, el documental que adapta l’assaig d’Eribon és una
interessant aproximació a la història social del segle XX, per una
banda, i, per l’altra, ofereix respostes sobre la relació entre l’extrema
dreta francesa i les classes populars. Destaca també per la centralitat
que aquesta anàlisi dona a la qüestió de gènere, entesa com qüestió
d’homes i dones.
Pensant en l’assaig de què parteix, però, crida l’atenció una
absència central, que és la del propi Didier Eribon. Entre tots els
fragments del llibre que se citen, destaquen les referències més
generalitzables; només al principi del documental s’introdueix el fet
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que Eribon s’havia distanciat de la realitat de la seva família, ara punt
de partida per al llibre i la pel·lícula:
Cuando hablábamos por teléfono, una o dos veces cada tres meses
como mucho, mi madre me preguntaba: cuándo vienes a visitarnos.
La eludía, le decía que estaba ocupada y le prometía ir pronto. Pero
no tenía ninguna intención. Había dejado atrás a mi familia y no tenía
ganas de ir a verlos. De vez en cuando, desde mis viajes en el
extranjero, les enviaba una postal. El único contacto que quedaba, lo
más distante posible. Al escribir la dirección, me preguntaba cómo
sería su casa. No fui a su pueblo hasta que mi padre se fue. Mi madre
lo internó, en una clínica para pacientes de alzhéimer de la que nunca
salió. Fui a visitar mi madre y ahí comenzó nuestra reconciliación.
Me contó muchas cosas en las visitas que le hice los siguientes
meses. Me habló de ella, de su infancia, de su adolescencia, de su
vida de mujer casada… También me habló de mi padre, de cómo se
conocieron, de su relación, de sus vidas, de sus duros trabajos.
Quería contármelo todo y su narración se embalaba, incansable
(Périot, 2021).

A partir d’aquesta cita, la mare de Didier Eribon esdevé la
figura principal del documental, mentre que la història particular
entorn a la identitat i deriva d’Eribon desapareix. Al llibre, Eribon
relaciona la seva marxa de Reims, que va ser una marxa del seu milieu i
la seva família en primera instància, amb la seva homosexualitat i, en
un segon pla més profund, amb el seu desig d’estudiar, tot agafant i
produint així hàbits de classes mitjanes i altes. Tant l’assaig d’Eribon
com el documental de Périot descriuen i expliquen el pas de les classes
obreres franceses cap al Front National —no excusant-lo, però si
denunciant les condicions que el feien possible. En canvi, el
documental de Périot no mostra el malestar d’Eribon en l’ambient
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profundament masclista i homòfob del seu milieu d’origen, que a nivell
personal el fa abandonar família, ciutat i tot el milieu. Considero que
aquesta és una feblesa important perquè en les reflexions entorn al
distanciament d’Eribon de la seva classe o el seu milieu rau un dels
grans fracassos de les esquerres més enllà de la socialdemocràcia. La
incapacitat de mantenir el suport de les classes populars (i de vegades
estructuralment conservadores) proposant polítiques emancipadores i
transformadores en aliances àmplies amb col·lectius diferents sense
deixar al marge el conflicte capital-treball.
Périot justifica l’eclipsi de l’homosexualitat d’Eribon amb dos
arguments (Quinzaine de Réalisateurs, 2021): per facilitar el relat havia
de centrar-se en una persona, que és la mare d’Eribon. I per altra
banda, Périot argumenta que li costa parlar de si mateix, de la seva
pròpia vida, i compartir intimitat; incorporar les reflexions d’Eribon
entorn a si mateix i a la seva marxa hagués estat com introduir-se a si
mateix al documental.
Malgrat aquestes advertències, en el documental de Périot es
reprodueix el que massa sovint passa amb sexualitats dissidents:
s’esborren del debat i de la història, fins i tot la —a priori—crítica
històrico-social. Si hagués volgut incorporar aquesta temàtica, Périot
segurament s’hauria adonat que el material fílmic era molt més limitat:
hi havia pocs recursos que recollien aquesta veu molt específica perquè
els arxius històrics no els produeixen, també perquè a l’agenda
científica no resulten importants. La riquesa de l’assaig d’Eribon
resideix justament en haver entreteixit els debats que el famós diàleg
entre Judith Butler i Nancy Fraser (2016) sobre reconeixement o
redistribució amb l’experiència personal d’haver experimentat
homofòbia, i també amb un rebuig al seu desig de formar-se més, la
qual cosa enriqueix enormement aquesta reflexió. L’eliminació
d’aquest element fa aparèixer el relat d’Eribon com un mer clam per la
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redistribució, en el sentit de la «Trampa de la Diversitat» (Bernabé,
2018).
Tenint en compte aquestes mancances, el documental de Périot
Retour à Reims. [Fragments] pot ser un bon punt de partida per reflexions
sociològiques i la docència de la sociologia, millor encara si es té en
compte l’obra de base d’Eribon.
Així, és un bon exemple del treball (auto-)biogràfic a la
sociologia (Iannitelli, Torrabadella & Tejero, 2016), en tant que Piérot,
però sobretot Eribon, salten entre la pròpia biografia, altres relats de
vida i la teoria social i política. L’eliminació de tota la problemàtica de
l’homosexualitat en el documental permet plantejar els reclams de les
metodologies feministes de visualitzar qüestions de sexualitat i de
gènere a la recerca, com també reforça la denúncia contra els intents
d’esborrar-la (Biglia & Vergés, 2016).
En un pla més substancial, tant l’assaig com el documental
il·lustren amb perfecció l’ideal entorn a la respectabilitat de la classe
obrera que investigacions feministes van posar sobre la taula (Rose,
1988). Tant el material audiovisual de Piérot com l’assaig d’Eribon
esbossen un bon dibuix sobre la relació entre gènere i classe al segle
XX, en bona sintonia amb treballs feministes també del context
espanyol (Ibarz Gelabert, 2007; Pérez-Fuentes Hernández, 2003;
Arbaiza Vilallonga, 2000). Investigació i docència a l’Estat espanyol
han de reflexionar fins a quin punt les anàlisis d’Eribon i l’adaptació de
Piérot són aplicables en el context espanyol i català, on es discuteix
cada cop més sobre l’emergència d’una nova dreta (Chávez Molina &
Vergés Bosch, 2019) i la confrontació de subjectivitats i identitats
nacionals (Bonet Martí & Ubasart González, 2021). És una llàstima,
però, que les reflexions molt equilibrades entorn a redistribució i
reconeixement (Butler & Fraser, 2016) de l’assaig, esdevenen un mer
clam per la redistribució al documental. El tracte de l’homosexualitat a
l’assaig i la seva absència al documental no només obren el pas per a
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reflexions metodològiques, sinó també per re-pensar nacionalismes
sexuals (Freude & Waites, de propera publicació; Mepschen,
Duyvendak & Tonkens, 2010) més enllà de la proposta de
l’homonacionalisme (Domínguez & Freude, 2021; Freude & Vergés,
2020; Puar, 2007).
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