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Tambours du jugement premier és el primer film que s’endinsa en el concepte de cinema 

imaginari i la principal aportació cinematogràfica de François Dufrêne (París, 1930-1982), poeta 
que va treballar de manera destacada en l’àmbit de la poesia sonora i que s’havia unit al grup 
lletrista el 1946. És una obra sense pantalla ni pel·lícula, que suprimeix no sols la dictadura de la 
imatge sobre la paraula, sinó que abandona definitivament la imatge projectada, «per tal com ja 
no es tracta de percebre-la passivament sinó d’imaginar-la o recrear-la». Al cap de poc temps, 
Dufrêne es va allunyar del cercle d’Isidore Isou, que havia conegut amb menys de vint anys, i el 
1954 va abandonar el grup, moment a partir del qual va aplicar al seu treball poètic, sobretot 
fonètic, l’adjectiu «ultralletrista», alhora que es consagrava més de ple a les arts plàstiques i 
entrava a formar part del grup dels nouveaux réalistes. 

 
Tot amb tot, Dufrêne sí que havia previst originalment una part visual, mai realitzada, i que 

ni tan sols estava completa quan es va publicar el guió a la revista Ion. Les imatges havien de ser 
animacions i detalls d’objectes, «quadrícules i altres formes geomètriques», encara que el pes de 
l’obra requeia clarament en la banda sonora, part a la qual es va acabar reduint el projecte final. 
Per tant, es podria considerar una peça d’art sonor més que no pas un film en el sentit 
convencional (evidentment, ja s’ha vist prou que el lletrisme sempre ha estat renyit amb les 
convencions), però, com que va ser concebut com a tal, parlarem d’un film sonor en el seu sentit 
més absolut. 

 
La primera presentació de l’obra, com a cinema imaginari sense pantalla ni pel·lícula, va ser 

de nou a Canes, el 1952, al cinema Alexandre II. Els escassos recursos necessaris van permetre 
improvisar-ne la sessió: les veus es van situar als quatre angles de la sala i, mentre els intèrprets 
declamaven els textos, els llums s’encenien i s’apagaven i la cortina del prosceni s’obria i es 
tancava constantment. «Jo aniré per quatre camins, deixant-me portar pel postulat de no tenir 
gens en compte les possibilitats tècniques i reals de la càmera, ja que aquesta només haurà de 
satisfer unes condicions ideals i d’idees.» Segons l’opuscle que es va repartir a Canes, «la proposta 
de cinema imaginari de François Dufrêne sistematitza fins a l’extrem l’esgotament dels mitjans 
cinematogràfics i se situa més enllà de tota la seva maquinària». És alhora una frustració de les 
expectatives del públic i una invitació al magí de l’espectador; una altra ruptura i un altre 
alliberament, aquest cop de la imposició de la imatge. 

 
El guió original, com ja s’ha dit, va ser publicat a Ion, precedit d’un breu text teòric que, de 

manera succinta, exposa a grans trets les línies de treball de Dufrêne: el treball autònom de la veu 
i el so (amb un reconeixement exprés de la influència d’Artaud); l’organització en quadrícules de 
la imatge; la recitació i les seves intensitats tonals; i la translació de l’aforisme al cinema. A més, 
fa una incursió teòrica en el concepte de cinema imaginari, entès com un atac a la perfecció de la 
maquinària cinematogràfica, tot admetent, tanmateix, una certa incapacitat per desenvolupar 
aquest concepte. Després de la seva realització «en directe» al Festival de Canes 1952, Tambours... 
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es va difondre per ràdio el 1973, en el marc d’unes emissions de France Culture per a cecs, amb 
la participació d’altres antics lletristes, com ara Gil J. Wolman i Jacques Spacagna. El 1981 se’n 
va gravar una tercera versió que ha estat inclosa des de llavors en diverses exposicions i en 
alguna programació cinematogràfica, a més de formar part de la col·lecció del Musée National 
d’Art Moderne al Centre Georges Pompidou de París. 

 
La imatge, segons el guió, es basava en formes geomètriques i en el moviment, en el seu 

interior, d’objectes animats: la pantalla s’havia de convertir en un escaquer en el qual els objectes 
canviarien de posició, amb la qual cosa variarien de significat; les quadrícules es transfigurarien 
de vegades en objectes concrets, ordinaris, com ara finestres franceses, trèvols, ventiladors i fins i 
tot dos illots «units per un vaivé de macarrons». Es formava, així, una intersecció de formes 
geomètriques (caselles, rombes, hexàgons, lletres) i objectes capriciosos, elements quotidians, 
amb alguna possible connotació eròtica (cames de dona, sabates de taló...). Així doncs, el 
projecte de Dufrêne s’allunyava a priori del reciclatge cisellador propugnat per Isou, tot i que 
estava en consonància, en canvi, amb les seves idees sobre la narrativa mategràfica, la 
superescriptura hipergràfica, també duta a l’àmbit del cinema. 

 
La banda sonora conté un important treball fonètic que recull, de fet, gairebé totes les 

composicions o partitures que Dufrêne havia fet fins a aquell moment en forma de «poemes 
llètrics» i «aforismes cantats». Es tracta de dos vèrtexs ben diferents —que apunten al so i al text 
(sovint al joc de paraules)—, però que es combinen i responen a les inquietuds experimentals de 
Dufrêne, un dels referents de la poesia sonora. Va ser qui va desenvolupar, a partir del 1953 
aproximadament, els crirythmes, composicions sonores sense partitura que, seguint el solc lletrista, 
pretenien una nova poesia des de l’arrel de l’expressió i el primitivisme. Aquestes composicions 
abandonen qualsevol contingut discursiu i, a la manera dels mégapneumes de Wolman, consisteixen 
en improvisacions enregistrades amb el magnetòfon, fent ús de totes les capacitats de la veu i del 
cos i partint d’una frase d’Antonin Artaud que afirmava que «a Europa la gent ja no sap cridar». 

 
Al cap d’uns quants anys, entrats els seixanta, Dufrêne va publicar diverses de les seves 

peces a la disco-revista editada per Henri Chopin, OU, entre les quals hi ha «Paix en Algérie», un 
crirythme del 1958 que conserva certes reminiscències del seu pas pel lletrisme. Dufrêne, 
juntament amb Wolman i Jean-Louis Brau, va ser un dels primers a utilitzar el micròfon per 
investigar les possibilitats de la veu, al marge definitivament de l’escriptura (l’enregistrament 
sonor com a única transcripció possible). 
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