
 

PARIS-TEXAS  (la continuació 
del somni de Wenders) 
 
Acompanyant les lletres vermelles 
del títol del film emmarcades dintre 
d’un fons negre, comencen a sentir-
se penetrants,  plenes de sentiment, 
les notes de la steel guitar de Ry Co-
oder. El film ja ha començat. Imme-
diatament després un paisatge sin-
gular apareix davant la nostra 
“mirada”. Paris, Texas és fins ara 
l’últim producte cinematogràfic del 
cineasta alemany Wim Wenders 
exhibit a les nostres pantalles. 
 

Professional de la mirada 
Molts dels personatges dels films de 
Wenders han estat qualificats per 
Michel Boujut com a “professionals 
de la mirada”. Podem recordar en 
aquest sentit a Bruno Winter, el  
projeccionista d’”En el curso del 
tiempo (1975)”, a Philip Winter, el 
fotògraf d’”Alicia en las ciudades 
(1973)”, el detectiu d’”Hammet 
(1981)” o el director d’”El estado de 
las cosas (1982)”. Wenders estima el 
cinema sobre totes les coses. Per 
mitjà dels seus films i personatges, 
ens demostra que és ell qui realment 
és un professional de la mirada.  
Segurament  a Wenders li agradaria 
que tots   nosaltres també arribéssim 
a ésser una mica professionals de la 
mirada des de la nostra perspectiva 
com a espectadors. Paris, Texas està 
ple d’imatges i de “mirades” insinua-
des. Ell com a mínim fa l’intent, ens 
obliga contínuament a cada fotogra-
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Paris, Texas 

Un home camina pel desert 
de Texas sense recordar qui 
és. El seu germà el va a bus-
car i intenta que recordi qui 
era abans d’abandonar a la 
seva dona i al seu fill. Quan 
es retroba amb el seu fill 
intenta refer part del mal 
que ha fet. 

ma, a que fem un esforç per arribar a 
ser-ho. 
 
El somni de Wenders 
La primera panoràmica sobre les 
escarpades muntanyes i sobre l’i-
nfinit del desert de Texas ens recor-
da l’admiració de Wenders per John 
Ford i el western. En realitat, pràcti-
cament tot el film és una clara mos-
tra de la palesa fascinació de Wen-
ders pel cinema americà. Mig rient, a 
la sortida de la projecció del seu film 
“El amigo americano (1977)” al fes-
tival de Cannes, Wim es preguntava: 
“He reeixit en el meu examen d’ing-
rés a Hollywood?”. Mai ha amagat la 
seva admiració pel cinema americà, 
hem de suposar que pel cinema ame-
ricà de les primeres dècades. Ningú 
ha de venir a descobrir-nos en 
aquests moments la seva admiració, 
la seva devoció per directors com ara 
John Ford, Nicholas Ray, Samuel 
Fuller, Howard Hawks,... 
 

Tota la generació de la post-guerra 
europea i molt concretament l’ ale-
manya, com ens diu Michel Boujut 
en el seu llibre “Wim Wenders”, Edi-
lig (París 1982), “ha estat irradiada 
per les imatges i pels sons d’ultra-
Atlàntic” i continua dient, “això és 
tan irreversible com les cremades 
d’Hiroshima; els paisatges de David 
Caspar han estat recoberts pels d’E-
dward Hopper i el romanticisme 
alemany ha estat substituït pel beat 
americà, Höderlin ha estat suplantat 
per Kerouac, i Wagner per Elvis...”. I 
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Wenders pertany innegablement a 
aquesta generació. 
 
Paris, Texas és davant la nostra  
mirada una altra evident i clara mos-
tra de que Wenders intenta aconse-
guir l’aprovat d’aquest simbòlic   
examen que li obriria les portes de la 
indústria cinematogràfica america-
na, entenent el concepte d’indústria 
en el seu sentit més extrínsec: el de 
la producció. I ho és: per la utilitza-
ció en les papers principals –i també 
secundaris– d’actors americans, un 
Harry Dean Stanton excel·lent en la 
seva actuació i una Nastassja Kinski 
(filla de Klaus Kinski i molt integra-
da dintre del món cinematogràfic 
americà) amb una correcta interpre-
tació d’un personatge francament 
difícil; per incloure l’acció dintre 
d’un context americà absolutament 
real, és a dir, l’acció transcorre en 
ciutats i paisatges de la vasta geogra-
fia americana, quan el tema i l’argu-
ment del film podrien haver-se    
emmarcat perfectament dintre d’una 
localització geogràfica europea; pel 
tractament d’algunes seqüències que 
en ocasions ens recorden films con 
“Kramer contra Kramer (1979)” o 
“Campeón (1979)”; per la comercia-
lització que del “soundtrack” del 
film, composat magistralment pel 
americà Ry Cooder, ha fet la compa-
nyia   discogràfica WEA, una de les 
més importants en tot el món. 
 

Paul-Hervé Mathis comentava en el 
número 59 de la revista Ecran (París 
1977) respecte a un dels primers 
films de Wenders “Moviment Fals 
(1974)”, que aquest “té l’inc-
onvenient de parlar massa, de des-
vetllar –encara que hi hagi mil possi-
bilitats d’interpretació-; parla en lloc 
de mostrar”. A Paris, Texas, a la       
seqüència del retrobament de la   
parella protagonista, seqüència de 
ben segur insostenible per una gran 
majoria de públic, sobretot  americà, 
assistim a un canvi de considera- 
cions sobre ells mateixos, entre dues 
persones desunides  i reconciliades, 
oposades i còmplices. Una seqüència 
completament antològica en la qual 
Wenders, professional de la mirada, 

nere específicament americà com és 
el “road-movie”, assistim als despla-
çaments per la geografia alemanya 
d’un reparador ambulant de projec-
tors de cinema acompanyat per un 
pediatra que acaba de separar-se de 
la seva muller, un viatge en el passat 
i en la consciència del cinema ale-
many. Una vegada més els mitjans 
de transport com també els mitjans 
de comunicació són posats a contri-
bució en “El amigo americano 
(1977)”. 
 

Paris, Texas, que no és una història 
de seducció recíproca, com podríem 
definir els tres films abans esmen-
tats, sí que és un altre viatge, un més 
dels viatges que Wenders ens té 
acostumats en les seves pel·lícules. 
Però aquest no és un viatge en el 
sentit de trajectòria-desplaçament. 
És un viatge personal, intimista, 
enrere en el temps. Wenders ens fa 
viatjar a través del record i la cons- 
ciència d’un home que recollit en un 
petit centre hospitalari després de 
caminar pel desert de Texas aparent-
ment sense memòria, torna amb la 
seva família, el seu germà i el seu fill. 
Aquest home ha de traslladar-se, 
desplaçar-se, en sentit contrari din-
tre de l’espai-temps que l’envolta, a 
ell i a nosaltres, en una recerca, pri-
mer condicionada i després necessà-
ria de la seva pròpia realitat, per a 
poder reprendre la seva vida, un 
altre “viatge” per un altre destí, per 
un altre camí tot sol. I és que els 
personatges de Wenders són irreme-
iablement menats a la solitud. Algú 
sobre aquest film ha dit que “Paris, 
Texas és ideal per solitaris amb mol-
tes experiències per davant encara”. 
 

Fi 
L’imaginari i l’esguard de Wenders 
han esdevinguts americans, com el 
seu somni, però mai podrà deixar de 
fer films que no siguin els seus, mai 
podrà deixar de tenir un peculiar 
sentiment i una consciència clara-
ment europea que facin que innega-
blement tingui un concepte, una 
idea, una “mirada” sobre el cinema 
més com a art i no tant com a indús-
tria. Així ho hem d’esperar. 
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sense desvetllar-nos en cap moment, 
utilitza la narració com a una de les 
concepcions del cinema, la paraula 
com a mitjà de comunicació i la 
imatge posada al seu servei. Wen-
ders parla en lloc de mostrar i ens fa 
sentir els efectes de fascinació pro-
duïts per la llarga durada d’un pla. 
La pel·lícula en aquest moment sem-
bla perdre el seu propi ritme, però 
pel contrari és quan l’espectador pot 
retrobar novament al millor Wen-
ders, director i amic estimat. No 
obstant aquesta seqüència està en 
oposició directa amb el seu somni. 
Però és que Wenders no podrà    
canviar mai el seu llenguatge ni la 
seva actitud envers el cinema com ell 
mateix ha reconegut. Intenta repeti-
dament l’aventura del somni ameri-
cà, però Wenders no podrà mai   
defugir del seu propi estil i de la seva 
pròpia moral. 
 

Un altre viatge 
A Paris, Texas ens retrobem igual-
ment de nou amb alguns dels signes 
més comuns del cinema de Wenders: 
els mitjans de transport –incloent 
els viatges espacials, d’alguna mane-
ra ja apuntats en el seu anterior film
–  i els mitjans de comunicació.   
Després de filmar la mort del cinema 
en el seu darrer film “El estado de 
las cosas (1982)”, Wenders havia 
declarat que “d’ara endavant els 
meus films ja no parlaran més de 
cinema”. Paris, Texas no ens parla 
directament sobre cinema, però en 
l’escena telefònica del “peep-show”, 
del retrobament de la parella       
protagonista després de quatre anys 
al final del film, hi ha una sensació 
de mirall, produïda per una molt 
aconseguida combinació d’ombres i 
llums. Justament el que és el       
cinema. 
 

En molts dels films de Wenders pre-
senciem diversos desplaçaments dels 
seus personatges per llocs coneguts a 
vegades, d’altres no. El guió d’”Alicia 
en las ciudades (1973)”, com ens diu 
el propi Wenders “es basa en les 
experiències dels meus primers   
viatges a Amèrica”. A ”En el curso 
del tiempo (1975)”, partint d’un gè-


