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Sobre allò femení

Maya Deren

Crec que les meves pel·lícules són les pel·lícules d’una dona i 
crec que la seva característica qualitat del temps és la qualitat 
temporal d’una dona. Penso que la força dels homes estreba en 
el seu enorme sentit d’immediatesa. Ells són una criatura de 
l’ara, mentre que una dona té la força per esperar perquè ha 
hagut d’esperar. Ha d’esperar nou mesos després de la concepció 
fins al naixement del seu fill. El temps està construït en el seu 
cos en el sentit d’arribar a ser. Dóna a llum a un fill sabent, no el 
que aquest és en un moment determinat, sinó veient sempre la 
persona en què es convertirà. La seva primerenca vida, des del 
principi, està construïda dins d’ella en el sentit d’arribant a ser.

Penso que les meves pel·lícules posen l’accent en la metamorfosi 
constant –una imatge està sempre convertint-se en una altra. 
Això és l’important que ocorre en les meves pel·lícules, no el 
que una dona és a cada moment.

Desitjava que tot fos com en un sistema mitològic, en el 
sentit dels contes populars i els sistemes arquetípics. La noia 
d’aquesta pel·lícula no és una persona, és un personatge […] 
La seva deessa de l’amor (Erzulie, a Voodoo) és una idea molt 
fascinant i complexa. Ella és, de fet, la deessa de tots els luxes 
que no són essencials per sobreviure. És la Deessa de l’Amor 
que, a diferència del sexe, no és essencial per a la propagació. 
És la musa de les Arts. Ara, l’home pot viure sense ella, però 
no viu molt com a home sense ella. És estrany que s’hagi d’anar 
a una cultura aparentment primitiva com Haití per trobar un 
coneixement tan elevat sobre allò que l’essencial femení, no el 

rol femení, seria possiblement: ser tot allò que és humà, tot allò 
que és més del que és necessari. Des d’aquest punt de vista no 
hi ha cap raó per la qual les dones no puguin ser artistes, i molt 
bones. M’afligeix una mica el fet que tan poques dones hagin 
entrat a l’àrea del cinema. •
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