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Presentació

Cinema Comparat/ive Cinema és una publicació 
semestral fundada a Barcelona l’any 2012. Editada 
pel Col·lectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans 
Audiovisuals (CINEMA) de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), la revista està especialitzada en l’estudi 
del cinema comparat i la recepció i la interpretació 
cinematogràfica en els diferents contextos socials 
i polítics. Per tant, els articles de cada número 
investiguen les relacions conceptuals i formals entre 
pel·lícules, i entre els films, els processos materials i les 
pràctiques de producció i d’exhibició, o la història de 
les idees i de la crítica cinematogràfica.

Cinema Comparat/ive Cinema es proposa cobrir 
una àrea original de recerca, desenvolupant i establint 
una sèrie de metodologies d’estudi comparatiu del 
cinema. Amb aquest fi, també s’explora la relació entre 
el cinema i les tradicions de la literatura comparada, 
o amb altres arts contemporanis com la pintura, 
la fotografia, la música i la dansa i els mitjans de 
comunicació audiovisual.

Cinema Comparat/ive Cinema s’edita en tres 
versions: català, castellà i anglès. Cadascun dels 
números de la revista es publica als mesos de juny 
i desembre.  Els articles publicats seran originals 
en un percentatge no menor del 50%, i almenys el 
50% dels textos editats procedirà d’autors externs a 
l’entitat editora. La publicació empra controls interns 
i avaluadors externs en el seu sistema d’arbitratge de 
parells cecs (peer review).

Finalment, i de forma complementària a cada 
número,  al web de la revista també es publicaran 
materials documentals i textos que facilitin i 
enriqueixin l’estudi dels temes abordats a cada volum, 
establint vincles entre els projectes de recerca i els 
temes monogràfics al llarg del seu procés. 

Cinema Comparat/ive Cinema is a biannual 
publication founded in 2012. It is edited by Colectivo 
de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales 
(CINEMA) at the Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), and focuses on comparative cinema and the 
reception and interpretation of film in different social 
and political contexts. Each issue investigates the 
conceptual and formal relationships between films, 
material processes and production and exhibition 
practices, the history of ideas and film criticism.

Cinema Comparat/ive Cinema addresses an 
original area of research, developing a series of 
methodologies for a comparative study of cinema. 
With this aim, it also explores the relationship between 
cinema and comparative literature as well as other 
contemporary arts such as painting, photography, 
music or dance, and audio-visual media.

Cinema Comparat/ive Cinema is published in 
three languages: Catalan, Spanish and English. The 
issues come out in June and December. At least half of 
the articles included in the journal are original texts, 
of which at least 50% are written by authors external 
to the publishing organisation. The journal is peer-
reviewed and uses internal and external evaluation 
committees.

Finally, each issue of the journal is complemented 
by documentary materials and texts published online, 
which facilitate and enrich the topics studied in 
each volume, thus establishing links between longer 
research projects and monographic focuses throughout 
this process.
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Editorial. Formes en revolució

En una recent entrevista, Brian Eno 
recordava la seva idea, a propòsit del digital, 
que els problemes o les imperfeccions d’un 
mitjà s’acaben convertint en la seva forma més 
característica: «quan distorsiones una cosa en 
digital sona “malament” en termes tradicionals. 
Però aquest “glitch”, aquests petits tics, són el 
caràcter d’aquest nou món digital; són la seva 
signatura sònica, si vols dir-ho així. La distorsió 
sempre és la signatura de les coses. Si veus una 
foto dels anys trenta i té gra, no importa gaire el 
que mostri; saps el seu origen pel seu aspecte físic. 
Cada era mostra la seva personalitat a través del 
que està malament». (GALINDO, 2012: 25).

En els anys 60, es va eixamplar la consciència 
en les possibilitats d’aquesta distorsió en la 
pel·lícula fotosensible, en particular la de 16mm. 
En aquesta època, més potser que en cap altra de la 
història del cinema, el cinema es va expressar sobre 
les distorsions, sobre allò que estava “malament”, 
registrant i ampliant els marges i defectes del 
propi mitjà, com el gra de la pel·lícula o el soroll 
del so directe, i treballant així la seva matèria. 
A Hollywood, els vells mestres van explorar la 
penombra i a Nova York la lluminositat fins a 
encegar les imatges. 

Va ser una època desbordant en invencions 
formals que resultarien el germen de gran part 
de les trobades estilístiques de les successives 
dècades: el descens del sagrat al terrenal (en 
Buñuel, Oliveira, Pasolini i després Garrel), en 
seria només un exemple. Invencions en tots els 
cinemes i els llocs: els vells i els nous, aquí i a una 

altra banda, el clàssic, el modern, l’experimental, 
el documental, i sense necessitat de separar-los en 
aquestes categories, tan restrictives, com succeiria 
poc després i fins avui.

Just durant els anys que van precedir el maig 
del 68, en un arc que podríem concretar entre 
1963 i 1967 si prenem com a referència les dues 
decisives edicions de Knokke d’aquella dècada, el 
cinema va viure una revolució formal en la qual 
estètica i política es van sincronitzar. El cinema, 
just abans d’entrar en els estudis universitaris, 
es declarava antiacadèmic i anticanònic, un 
pensament en contínua discussió i experiència. Per 
aquest motiu, aquells anys són indomesticables i 
una distorsió també per a qualsevol intent honest 
d’ordenació lineal. 

Després, ja se sap, vindrien totes les conquestes 
en la regulació acadèmica, que culminaria en els 
festivals de cinema tal com els coneixem avui. 
Així, el 1976, justament als seus anti-cours per a la 
televisió canadenca, Langlois ja advertia: «Hi ha 
dos cineastes que actualment representen el que 
denomino el cinema en llibertat. (…) Un dia vaig 
escoltar Picasso explicar-li a algú, en parlar de Van 
Gogh: “És l’home que ens va ensenyar a pintar 
malament”. I, bé, l’home que ens va ensenyar 
a fer pel·lícules malament es diu Andy Warhol. 
(…) Si mireu bé una pel·lícula de Godard, o una 
de Warhol, veureu que els dos estan immersos 
de ple en la vida. És el que anomeno el cinema 
en llibertat. Un cinema que no té por d’espatllar 
alguna cosa i de mostrar-ho». (LANGLOIS, 
2006: 259). •

Gonzalo de Lucas
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El poder del cinema polític, militant, 
“d’esquerres”. Entrevista a Jacques Rancière
The Power of Political, Militant, ‘Leftist’ Cinema. Interview 
with Jacques Rancière

Javier Bassas Vila

RESUM

En aquesta entrevista, Jacques Rancière aborda qüestions 
específiques sobre política, estètica i cinema a mode 
d’explicacions que poden servir per orientar els lectors en 
l’obra del pensador francès. Així, des dels anys 70 i sobretot 
des de La noche de los proletarios, publicada el 1981, es 
recorren les diferents etapes en la trajectòria de Rancière: el 
seu suposat “gir estètic” –el pas de la història dels obrers o 
la teoria política a l’estètica, que en el fons va estar present 
des de les seves primeres obres–, la teoria, l’art i la política 
des del prisma de “les distàncies del cinema”, el concepte de 
“política de l’amateur” i la seva possible aplicació a les altres 
arts, la diferenciació entre el paradigma brechtià (Grup 
Dziga Vertov, Medvedkine) i el paradigma postbrechtià 
(Straub-Huillet), així com la relació entre el “llenguatge 
cinematogràfic” i les lluites polítiques o la possible distinció 
entre el cinema europeu (ordre del mitològic) i l’americà 
(ordre del llegendari), qüestions abordades en les seves 
obres dels últims anys, en què el cinema té una importància 
cada vegada major.  

PARAULES CLAU

Història dels obrers, teoria política, distàncies del cinema, 
política de l’amateur, paradigma brechtià, llenguatge 
cinematogràfic, lluita política, Pedro Costa, Straub-Huillet, 
Grup Dziga Vertov.  
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ABSTRACT

In this interview, Jacques Rancière tackles specific 
questions about politics, aesthetics and cinema, presenting 
explanations that may help to orientate readers through 
the though of the French thinker. The several periods 
characterising his work since the 1970s and, mainly from 
the publication of Proletarian Nights in 1981: his supposed 
‘aesthetic turn’ – from workers’ history or political theory to 
aesthetics, which was always present since his first Works, 
theory, art and politics from the point of view of the ‘gaps 
of cinema’, the concept of the ‘politics of the amateur’ 
and its possible application in other arts, the distinction 
between the Brechtian paradigm (Group Dziga Vertov, 
Medvedkine) and the post-Brechtian paradigm (Straub-
Huillet), as well as the relationship between ‘filmic language’ 
and the political struggles or the possible distinction 
between European cinema (the mythological order) and 
the American one (the order of the legendary), questions 
that he has addressed in his works of the last years, in which 
cinema has an increasing importance.

KEYWORDS

Workers’ history, political theory, gaps of cinema, politics of 
the amateur, Brechtian paradigm, filmic language, political 
struggles, Pedro Costa, Straub-Huillet, Dziga Vertov Group.



El pensament de Jacques Rancière és 
indisciplinat, i això en almenys dos sentits 
diferents tot i que estretament vinculats. D’una 
banda, Rancière va proposar el 1970 una lectura 
del marxisme que trencava amb les interpretacions 
dominants de l’època, especialment amb el 
marxisme cientista imposat com a disciplina de 
lectura per Althusser (vegeu La leçon d’Althusser, 
publicat el 1976 i reeditat per La Fabrique el 
2012 –de propera publicació en castellà–). 
D’altra banda, l’ampli interès que ha suscitat el 
seu pensament a nivell internacional sembla ser 
també conseqüència d’una altra in-disciplina: les 
seves reflexions es construeixen efectivament en 
l’encreuament de diferents disciplines –diferents 
àmbits del pensament com el cinema, la literatura 
i l’art contemporani– des d’un prisma polític 
fundat en una potent lectura de la història dels 
obrers del segle XIX. Els textos que resulten 
d’aquest encreuament han interessat no només 
a filòsofs, historiadors i militants, sinó també a 
artistes, crítics de cinema, d’art i comissaris.

A continuació, hem proposat a Jacques 
Rancière algunes preguntes generals i d’altres 
més específiques sobre política, estètica i cinema, 
precedides sempre d’una explicació que pot servir 
per orientar els lectors menys familiaritzats amb el 
pensament del filòsof francès. Remetrem també a 
les seves obres publicades quan sigui necessari per 
convidar a una lectura més en profunditat, segons 
l’interès de cada lector i lectora. I això perquè en 
aquesta entrevista, com succeeix sempre en el 
pensament, es tracta de traçar un camí propi, de 
traduir amb paraules i experiències pròpies el que 
han traduït i experimentat, al seu torn, els que ens 
precedeixen.

 
***

Política i estètica: En vista dels últims llibres 
que ha publicat, alguns lectors han afirmat 

que el seu pensament s’ha concentrat en els 
darrers anys més en l’estètica que en la història 
dels obrers o la teoria política pròpiament 
dita. Per això s’ha parlat d’un “gir estètic” 
en la seva trajectòria. Vostè ja ha rebutjat en 
diverses ocasions aquest “gir”, argüint que la 
reflexió estètica ja estava en el centre dels seus 
treballs de 1970 sobre la història dels obrers 
en la mesura en què, ja llavors, partia d’una 
reflexió sobre el que considera “l’estètica”, a 
saber, les relacions entre el visible, el dicible 
i el pensable. No obstant això, és cert que 
des de l’any 2000 –deixant de banda els 
compendis d’entrevistes i articles–, ha publicat 
exclusivament llibres sobre literatura, art i 
cinema en relació amb el polític1. Després 
dels seus primers treballs sobre la història dels 
obrers, què és el que li interessa exactament 
en aquestes manifestacions artístiques? O per 
dir-ho de manera més precisa: si afirma que 
la subjectivació política sempre és un interval 
que ha d’ocupar-se entre dues identitats, 
li ofereixen les manifestacions artístiques 
exemples paradigmàtics d’aquests “intervals” 
en què es produeix una subjectivació política?
 
Ha de quedar clar, primer, que jo no he fet mai 
una teoria general de la subjectivació com a 
interval entre identitats els exemples del qual em 
vindrien donats per les manifestacions artístiques 
paral·lelament a les manifestacions polítiques. El 
meu interès s’ha centrat més aviat en els fenòmens 
de desidentificació i en els intervals –materials i 
simbòlics– que els autoritzen. A La noche de los 
proletarios, em vaig interessar en la distància que 
s’obre entre l’ésser-obrer, com a condició i hàbit 
imposats, i la subjectivació obrera produïda per 
la distància presa respecte a aquest ésser-obrer. 
Vaig intentar posar de manifest els encreuaments 
entre universos diferents que produïen aquests 
intervals –per exemple, l’apropiació per part dels 
obrers no només d’una cultura, sinó de formes 
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1. La Fable cinématographique (2001, tr. esp. Paidós), Le 
destin des images (2003, tr. esp. Politopías), Malaise dans 
l’esthétique (2004), L’Espace des mots (2005), Politique 
de la littérature (2007), Le spectateur émancipé (2008, 

tr. esp. Ellago ediciones), Les écarts du cinéma (2011, tr. 
esp. Ellago ediciones), Béla Tarr (2011) i els compendis 
d’articles i conferències Aisthesis (2011) i Figures de 
l’histoire (2012).



de parlar, de mirar i d’afectes que no estaven fets 
per a ells–. Vaig intentar repensar la figura del 
subjecte polític a partir d’aquests encreuaments 
i d’aquests intervals, en oposició als pensaments 
que insistien en la ciutadania o el militantisme 
des del punt de vista de la pertinença. Resulta 
clar, doncs, que això determina un interès per 
les formes d’interferència d’identitats que les arts 
poden produir i, molt especialment, aquelles arts 
amb un estatut incert pel seu doble caràcter de 
“reproducció mecànica” i forma d’entreteniment. 
En aquest sentit, el cinema va crear una forma 
inèdita de nuar no només l’art i l’entreteniment, 
sinó també la reproducció dels móns viscuts 
i el plaer de les ombres. Per això, s’ha prestat 
a certes interferències d’identitats. Entre els 
pròdroms de Maig del 68 a França, s’han destacat 
les manifestacions de suport al director de la 
Cinémathèque Française que el Ministeri de 
Cultura volia acomiadar perquè no utilitzava els 
mètodes de treball d’un bon gestor cultural. Era la 
Nouvelle Vague cinematogràfica qui encapçalava 
la batalla. Però aquesta mateixa “nouvelle vague” 
era una forma significativa de distància entre 
identitats. En els anys 60 a França, hi havia 
dues “nouvelles vagues”. Hi havia una identitat 
sociològica construïda per un influent diari 
reformista que identificava una nova joventut 
alliberada en les seves maneres de viure i, al mateix 
temps, menys marcada per la ideologia, més 
pragmàtica, més oberta a una política reformista. 
Doncs bé, la “Nouvelle Vague” cinematogràfica 
es va apropiar d’aquest subjecte “sociològic” per 
fer una cosa diferent, per crear una figura de 
distància irònica. Em refereixo especialment a 
la figura de distància encarnada per Jean-Pierre 
Léaud: la figura d’un jove, meitat rebel, meitat 
babau a l’estil Buster Keaton. Godard li féu 
representar, per exemple, la postura del militant 
“xinès”. Això pogué semblar lúdic, però fins i 
tot el costat lúdic d’aquestes postures militants 
va correspondre a una certa subjectivitat política 
important en aquesta època. Al marge fins i tot 
de certes posicions militants que alguns cineastes 
pogueren adoptar, les figures que van produir 
van jugar un cert paper en les subjectivacions 
polítiques de l’època.

Parlem del seu acostament general al cinema. A 
Las distancias del cine (2011), afirma d’entrada 
que existeixen efectivament distàncies entre 
el cinema, d’una banda, i la teoria, l’art i la 
política, d’altra banda. A propòsit d’aquestes 
tres distàncies, heus aquí tres preguntes:  

Distància del cinema respecte a la teoria: 
afirma que no es reconeix ni filòsof ni crític 
de cinema i que, en lloc de teoria del cinema, 
prefereix parlar de cinefília i d’amateurisme. 
Proposa llavors la “política de l’amateur” 
com la posició que determina la seva relació 
particular amb el cinema (RANCIÈRE, 2011d: 
15). Afegeix així mateix que l’amateurisme 
no es redueix al fet de passar-s’ho bé amb la 
diversitat fílmica existent, sinó que constitueix 
una posició tant teòrica –el cinema com a 
encreuament d’experiències i sabers– com 
política –el cinema pertany a tots, no només als 
especialistes–. En aquest sentit, és la política 
de l’amateur un altre nom de l’emancipació 
de l’espectador que va desenvolupar en una 
de les seves obres precedents (El espectador 
emancipado, 2008)? Davant l’emancipació de 
l’espectador i la política de l’amateur, quin 
lloc queda llavors per als crítics, per als teòrics 
(Deleuze, Bazin, Bergala, etc.), en resum, per 
als especialistes del cinema?
 
La “política de l’amateur” defineix, d’entrada, 
una posició en el camp del que s’anomena 
“teoria”. La política de l’amateur s’oposa a la 
idea que hi hauria una posició –una disciplina– 
que pertanyeria al teòric de la literatura o del 
cinema, a l’historiador social o a l’historiador de 
la cultura, etc.; i s’hi oposa perquè no hi ha cap 
definició unívoca d’aquests àmbits, no hi ha cap 
raó per considerar que els fenòmens classificats 
sota aquests noms constitueixen un conjunt 
d’objectes definibles mitjançant criteris rigorosos. 
La idea que ells definirien camps específics que 
dependrien de mètodes propis és justament una 
manera d’esquivar els problemes més essencials 
que aquí es plantegen i que són, justament, els 
problemes relatius al repartiment entre gèneres de 
discurs, d’acció, d’espectacle i, finalment, d’éssers 
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humans. De fet, ja vaig aplicar una política de 
l’amateur en el llibre La noche de los proletarios, 
instal·lant-me sense passaport en el terreny de 
l’historiador social. Evidentment, aquesta política 
pren una ressonància específica quan es tracta 
d’espectacles, i especialment d’aquells espectacles 
en què el plaer del judici es barreja amb el plaer tal 
qual. He insistit en la funció de la cinefília com a 
apropiació del cinema per part dels espectadors, 
pertorbant així els criteris de gust. Això és una cosa 
que ja va començar a l’època de Chaplin, que es va 
convertir en la icona d’un art del cinema oposat als 
“films d’art”, i que va ser molt important quan la 
cinefília dels anys 50 i 60 va glorificar els autors de 
westerns, de cinema negre i de comèdies musicals 
menyspreats pel gust dominant. Si el cinema va 
tenir el paper que evocàvem abans, això es deu 
al fet que en aquesta època pertanyia únicament 
als espectadors. No hi havia departaments 
universitaris d’estudis cinematogràfics. I els 
crítics/teòrics com Bazin tenien un costat una 
mica amateur, una mica autodidacta. Res a veure 
amb l’estil de David Bordwell. De tota manera, 
la política de l’amateur no impedeix que els 
especialistes facin la seva feina. No obstant, de 
tant en tant és convenient recordar que “cinema” 
no és de cap manera el nom d’un àmbit d’objectes 
homogenis que depèn d’una mateixa forma de 
racionalitat. Quina relació a priori pot determinar-
se entre les teories del moviment, l’aprenentatge 
de l’ús d’una càmera en els diferents moments 
de l’evolució de les tècniques, les poètiques de 
la narració desenvolupades per un cineasta i un 
altre, els sentiments que presideixen les sortides 
del dissabte a la nit, la gestió dels multiplex i la 
teoria deleuziana del moviment de les imatges? 
Durant una època, es va voler fer una teoria del 
“llenguatge cinematogràfic”, però, a banda que 
restringia increïblement el que “cinema” significa, 
tampoc pogueren definir-se unívocament els 
elements de base d’aquest llenguatge. El famós 
llenguatge s’escapa pertot arreu. Un llenguatge 
sempre és una idea del que fa al llenguatge i del 
que el llenguatge fa. El cinema sempre és, al 
mateix temps, un entreteniment i un art, un art 
i una indústria, un art i una idea o una utopia 
de l’art, imatges i records d’imatges, paraules 

sobre les imatges, etc. En resum, el cinema és 
un art només en la mesura en què és un món. 
I les “teories del cinema” són llavors maneres de 
circular en aquest món; són investigacions sobre 
segments particulars d’aquest món o els ponts 
entre les realitats diferents que abasta la paraula 
“cinema”. Aquest treball de ponts comença ja amb 
la necessitat de dir amb paraules en una pàgina el 
que s’ha percebut en la desfilada d’imatges en una 
pantalla. Les “teories” del cinema o les “crítiques 
de cinema” contribueixen a produir el cinema 
refent les pel·lícules i connectant les seves diferents 
realitats que constitueixen el conjunt “cinema”.
 
Distància del cinema respecte a l’art: En aquest 
mateix sentit, quina relació existeix entre el 
costat “entreteniment” del cinema i la política 
de l’amateur que proposa? Pot aplicar-se la 
“política de l’amateur” a d’altres arts que són, 
per dir-ho així, menys populars i entretingudes 
(entengui’s, per exemple, l’òpera o cert teatre)?
 
El caràcter d’entreteniment/popular o elitista 
d’un art no és, de fet, una constant. L’òpera és 
ara símbol d’un espectacle reservat als que tenen 
els mitjans per pagar-se’l, però no ha estat sempre 
així. Sense necessitat de recórrer a esdeveniments 
emblemàtics com les representacions de La Muette 
de Portici a Brussel·les el 1830 o Nabucco a Milà el 
1842, transformades en manifestacions populars, 
va haver-hi una època en què moltes ciutats petites 
de províncies tenien el seu “teatre líric” i en les 
quals les melodies d’òpera o d’opereta circulaven 
àmpliament i de manera paral·lela a la música 
que en aquells dies s’anomenava de varietats (de 
fet, han continuat circulant, però sota la forma 
de mercaderia consumida de manera inerta, a 
través de les bandes sonores de pel·lícules i dels 
anuncis). Així mateix, el teatre al segle XIX també 
era un lloc en què l’entreteniment popular i la 
cultura distingida encara podien barrejar-se i 
on, per tant, les polítiques de l’amateur podien 
qüestionar les fronteres i els criteris dominants. 
Vaig analitzar en un article de la revista Révoltes 
logiques la manera en què la barreja encara present 
en els teatres podia canviar el sentit i l’efecte de 
les obres. Més recentment, he estudiat en dos 

12 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 2 · Primavera 2013

EL PODER DEL CINEMA POLÍTIC, MILITANT, “D’ESQUERRES”. ENTREVISTA A JACQUES RANCIÈRE



capítols del llibre Aisthesis (2011) la manera en 
què els poetes, espectadors dels “petits teatres”, 
dedicats a entreteniments populars, van poder 
elaborar una sensibilitat artística nova que va 
influir molt en l’art del teatre i de la performance 
ulteriorment. I quan el públic popular es va 
trobar fora dels teatres i dels museus, el cinema 
va prendre llavors el relleu i va produir els efectes 
que d’altres arts podien produir abans. I va 
poder produir-los perquè la frontera entre art i 
entreteniment no estava fixada: les autoritats que 
legislaven sobre art no s’ocupaven gaire d’ell i 
no tenien realment criteris estables. Així doncs, 
d’una banda, la gent podia sentir una emoció 
sense haver de decidir si era art o entreteniment; 
i, a l’inrevés, espectadors indisciplinats podien 
desplegar la passió per l’art en obres que estaven en 
principi consagrades a l’entreteniment. Aquestes 
alteracions i interferències de legitimitat foren 
essencials per a la constitució del cinema com a 
objecte de passió i, finalment, com a món propi. 
Evidentment, després d’això, s’han produït totes 
les formes de formatació que tendeixen a anul·lar 
el poder dels amateurs predeterminant la relació 
de les pel·lícules amb els seus espectadors.
 
Distància del cinema respecte a la política: La 
relació entre política i cinema no és, de cap 
manera, una relació simple, directa, causal. En 
el capítol titulat «Políticas de las películas», 
distingeix un “paradigma brechtià” i un 
“paradigma postbrechtià” (RANCIÈRE, 2011d: 
106): el paradigma brechtià ve caracteritzat 
per una forma que revela les tensions i 
contradiccions de les situacions amb vista a 
“aguditzar una mirada i un judici adequats per 
elevar el nivell de certesa que recolza l’adhesió a 
una explicació del món: l’explicació marxista”; 
el paradigma postbrechtià, en canvi, no ofereix 
una explicació del món que serviria per resoldre 
les tensions, sinó que roman en “una tensió 
sense resolució”. Aquest pas d’un paradigma 
a l’altre, representa igualment un canvi en 
les pràctiques i els objectius de les lluites 
polítiques en el pas dels anys 60 als anys 70? 
Què va succeir entre, d’una banda, la pràctica 
i el llenguatge cinematogràfic del Grup Dziga 

Vertov o del Grup Medvedkine (paradigma 
brechtià) i, d’altra banda, la pràctica i el 
llenguatge d’una pel·lícula de Straub-Huillet 
com De la nube a la resistencia (Dalla nube 
alla resistenza, Jean-Marie Straub, Danièle 
Huillet, 1979) (paradigma postbrechtià)?

El paradigma brechtià o els altres tipus de paradigmes 
de politització de l’art que funcionaven després del 
68 (fer del cinema un mitjà de comunicació de 
lluites, trencar la separació entre els especialistes i 
la gent posant la càmera en mans dels que lluiten, 
etc.) se sostenien per l’existència material d’aquestes 
lluites i per l’“horitzó” marxista que els donava 
sentit i garantia intel·lectualment la seva eficàcia, 
sense obligar-los a demostrar-la materialment. 
Ningú ha verificat mai la realitat de les “preses 
de consciència” produïdes per la distanciació 
brechtiana ni la contribució d’El viento del Este 
(Vent d’Est, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, 
Gérard Martin, Groupe Dziga Vertov, 1970) o de 
Vladimir y Rosa (Vladimir et Rosa, Jean-Luc Godard, 
Jean-Pierre Gorin, Groupe Dziga Vertov, 1970) al 
desenvolupament dels moviments de lluita en els 
anys 70. Quan el doble suport de la materialitat de 
les lluites existents i de la seva convergència ideal 
en un esquema d’interpretació de la societat i de 
la seva evolució es va enfonsar, els models crítics 
orientats per una anticipació de l’efecte van entrar 
en crisi. D’una banda, la “crítica” es va duplicar: 
els procediments de “distanciació” que servien per 
dur a terme la crítica marxista de les situacions, 
dels discursos i de les imatges van ser utilitzats per 
posar en qüestió aquesta mateixa crítica. És el que 
vaig intentar demostrar en la manera com Jean-
Marie Straub i Danièle Huillet es van apropiar dels 
textos de Pavese i els van utilitzar per dividir les 
certeses marxistes que regnaven sense divisions a 
Lecciones de historia (Geschichtsunterricht, Jean-
Marie Straub, Danièle Huillet, 1972). És el que 
s’adverteix en, per exemple, el diàleg del pare i el 
fill a De la nube a la resistencia, on el sentit cru 
de la injustícia i la consideració estratègica dels 
mitjans i de les finalitats s’oposen sense resolució. 
D’altra banda, el sentit del que és polític es va 
desplaçar: es passà de posar de manifest les raons 
de l’opressió a posar de manifest la capacitat dels 
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oprimits. Vegeu la diferència entre Othon (Jean-
Marie Straub, Danièle Huillet, 1970), on el text 
de Corneille és dit en un mode monocord per gent 
que pertany al món de l’art, per fer així de l’obra 
una lliçó sempre actual sobre el poder (d’aquí la 
importància dels sorolls de circulació urbana que 
se senten per sota), i Operai, contadini (Jean-Marie 
Straub, Danièle Huillet, 2002), on el text de 
Vittorini és dit en plena naturalesa d’una manera 
gairebé litúrgica per actors amateurs, perquè el relat 
d’aquesta efímera comunitat és, primer, l’ocasió 
de mostrar l’altura de pensament i de llenguatge 
a què poden elevar-se els homes del poble. La 
distància produïda per la posada en escena no està 
destinada a donar una lliçó sobre la societat, sinó 
a manifestar una capacitat sensible que travessa les 
èpoques. Crec que aquest desplaçament correspon 
a un moviment en el pensament i en la pràctica 
de la política mateixa de les últimes dècades: quan 
les formes d’explicació marxista del món i de la 
lluita van ser, d’una banda, desqualificades per 
l’enfonsament de les esperances revolucionàries 
i, d’altra banda, recuperades al servei de l’ordre 
dominant, el tema de la capacitat dels anònims i la 
constitució d’un nou teixit sensible van prendre la 
davantera respecte als models de l’acció estratègica 
basada en l’explicació del funcionament de la 
dominació.
 
Continuació sobre el llenguatge cinematogràfic 
i les lluites polítiques: a Las distancias del cine, 
comenta també el film d’Eisenstein Lo viejo y 
lo nuevo (Staroye i novoye, 1929). Hi afirma 
que, en aquesta pel·lícula, es percep la fe en un 
nou sistema politicoeconòmic –l’agricultura 
col·lectivitzada–, així com també la fe en 
una nova llengua cinematogràfica. En aquest 
sentit, quina pel·lícula podria correspondre 
avui a la d’Eisenstein en aquella època? És a 
dir, en quina nova llengua cinematogràfica 
podríem “creure” actualment? I també, quina 
llengua cinematogràfica han d’evitar les 
pel·lícules sobre els moviments socials que es 
despleguen actualment (15M, Occupy Wall 
Street, Primavera àrab, etc.) i que apel·len a una 
nova idea del «col·lectiu» –política col·lectiva, 
economia col·lectiva, etc.–?

No hem d’esperar aquí cap correspondència. 
Eisenstein, com Vertov, volia fer coincidir el 
poder d’un nou mitjà d’expressió amb el d’una 
societat nova. El “llenguatge cinematogràfic” no 
havia de traduir la fe comunista, sinó que havia 
de ser directament una pràctica social que obrís 
la construcció d’un món comunista. Aquesta 
identitat del dir i del fer pretenia suprimir la 
mediació de les imatges. És clar que actualment 
estem en una relació completament diferent. 
Ningú pot pensar a fer del cinema una simfonia 
comunista dels moviments coordinats a la 
manera de Vertov o un “tractor” que llauri els 
cervells, segons l’expressió del mateix Eisenstein. 
El cinema existeix massivament com a tècnica, 
com a indústria, com a art consagrat, com a 
disciplina universitària, etc. Així doncs, els 
cineastes amb prou feines poden ja imaginar 
la identificació del cinema amb una nova 
pràctica social. No obstant això, es troben 
davant de problemàtiques que són més aviat de 
l’ordre: com poden presentar-se actualment les 
situacions i els conflictes per trencar la lògica de 
representació dominant, la lògica del consens 
que sotmet prèviament les imatges al seu sentit? 
En aquestes problemàtiques precisament –que, 
en si mateixes, no tenen una relació determinada 
amb els moviments recents– m’he interessat 
en els meus treballs: per exemple, com trencar 
amb la figura victimista de l’immigrat, com fa 
Pedro Costa amb les seves recerques-ficció sobre 
el final del barri de barraques de Fontainhas i 
el personatge de l’obrer Ventura? Com trencar 
amb la visió dominant sobre els dolors i les 
ruïnes d’Orient Mitjà, tal com intenten fer 
amb mitjans diferents les comèdies agredolces 
d’Elia Suleiman sobre Palestina o les pel·lícules 
de Khalil Joreige i Joana Hadjithomas, que 
substitueixen les imatges de destrucció de la 
guerra per una recerca sobre la modificació del 
visible i la desaparició de les imatges produïdes 
per la guerra? Sabem que aquestes temptatives 
impliquen també una posada en qüestió dels 
repartiments del gènere documental/ficció, així 
com una nova reflexió sobre les formes de ficció. 
Sabem també que el cinema no està sol en el 
treball de recerca/ficció sobre el present, les seves 
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contradiccions i les seves lluites. Existeix també 
tot el que circula instantàniament a Internet –les 
imatges de la plaça Tahrir o de la Puerta del Sol 
ahir, les imatges de la plaça Taksim actualment–, 
i tot el que es desplega avui dia sota la forma 
de vídeo i de videoinstal·lació: tot això implica 
una relació amb la tècnica diferent del somni de 
l’avantguarda soviètica dels anys 20. No es fan 
servir avui les noves tècniques com una forma 
de pràctica constructivista que nega la mediació 
de la imatge. Es fan servir més aviat Internet, 
les xarxes socials i els vídeos que circulen com 
un gran teixit comú que serveix per unir la gent 
i, al mateix temps, per perllongar aquesta unió 
mitjançant les seves imatges.
 
El 1976, respon a les preguntes de Serge Daney 
i Serge Toubiana en una entrevista titulada 
«La imagen fraternal» (RANCIÈRE, 2009: 
15). Ens interessen aquí les distincions que 
traça i que serveixen per comprendre millor 
la història del cinema i, més precisament, el 
poder polític de les imatges. Formularem dues 
preguntes al respecte. En aquesta entrevista, 
vostè estableix primer una distinció entre 
el cinema europeu (centrat en l’ordre del 
mitològic, de l’efecte real sobre el codi) en 
oposició al cinema americà (centrat més 
aviat en l’ordre del llegendari i de la seva 
genealogia). Afegeix igualment que la ficció 
europea remet a la impossibilitat d’un origen 
que ens uneixi (“som així”), mentre que la 
ficció americana tendeix cap a la unitat d’una 
comunitat (“d’aquí venim”)…  
 
La distinció que vaig establir en aquella època no 
oposava el cinema europeu al cinema americà, 
sinó que es concentrava més aviat en la relació 
entre les figures de poble pròpies de la tradició 
ficcional americana i les que pertanyen a la 
tradició francesa. No hi parlava com a historiador.

Però segueix sent vàlida tal distinció avui dia? 
De què aquesta distinció és símptoma a nivell 
polític i social? I també, què podria dir-se al 
respecte de les ficcions sobre el poble d’altres 
tipus de cinema (asiàtic, sud-americà)?  

El que jo pretenia llavors era intervenir en una 
conjuntura francesa que era la del reciclatge de 
les idees esquerranes i de les figures de poble, que 
va acabar desembocant en la cultura d’esquerres 
oficial de l’època Mitterand: una cultura en què 
es pensava el col·lectiu sota el mode de la reunió 
familiar i de la distribució de tipus (el model 
Renoir, per dir-ho en poques paraules). A aquest 
model de la “foto de família”, jo hi oposava el 
model americà del relat de fundació, com el relat 
westernià en què el col·lectiu s’engendra a través 
del conflicte entre figures mitològiques abans que 
realistes. Evidentment, l’oposició era simplista 
i el paisatge que vaig dibuixar en aquells dies 
es va transformar després ràpidament. El relat 
llegendari americà del naixement de la llei es va 
veure alterat, o bé per l’assimilació del cinisme 
del western spaghetti, o bé per temptatives de 
contestació violenta com La puerta del cielo 
(Heaven’s Gate, 1980) de Cimino. I la ficció 
americana des de llavors, de Scorsese a Ferrara o de 
Terrence Malick a Clint Eastwood, ha escenificat 
una vegada i una altra la derrota de la llei i els 
atzucacs de la comunitat. No obstant, ho ha fet 
conservant les mateixes figures d’engrandiment 
èpic. I el cinema europeu, per raons de llocs a 
ocupar al mercat mundial, ha explotat sovint la 
vena familiar ja sigui sota la forma de la comèdia 
de costums a la francesa, en la tradició de Rohmer, 
o sota la forma del relat familiar desfasat a la 
manera d’Almodóvar. Resulta clar que aquest joc 
s’ha complicat per l’emergència dels nous cinemes 
asiàtics que han posat en joc afectes diferents 
respecte a la distribució dominant: tensions entre 
una manera de ser urbana dominant i les cultures 
tradicionals (Kiarostami) o entre la uniformització 
d’un mode de vida “americà” i les formes de relació 
o les relacions de temporalitats o les mitologies 
vingudes d’altres bandes (Hou Hsiao-hsien, Tsai 
Ming-liang, Wong Kar-wai); interferències de 
la relació entre imaginari i real lligades a formes 
específiques de religiositat (Weerasethakul), per 
exemple, entre d’altres tensions.
 
Seguint amb l’entrevista de 1976, afirma 
que el cinema “d’esquerres” tendeix a 
reunir artificialment el poble, esborra les 

JAVIER BASSAS VILA

15Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 2 · Primavera 2013



contradiccions de la lluita i sosté un imaginari 
nacionalista a través de la lluita obrera. Percep 
actualment un canvi d’aquesta tendència 
en les pel·lícules “d’esquerra” actuals (The 
Shock Doctrine [Mat Whitecross, Michael 
Winterbottom, 2009], Inside Job [Charles 
Ferguson, 2010], Dormíamos, despertamos 
[Twiggy Hirota, Alfonso Domingo, Andrés 
Linares y Daniel Quiñones, 2012], Tahrir-
liberation square [Stefano Savona, 2011], les 
pel·lícules de Michael Moore o d’altres que 
hagi analitzat)?
 
En aquest marc també establia una distinció 
entre les pel·lícules ficcionals per al gran públic, 
destinades a posar la història popular i obrera 
al servei d’una certa cultura d’esquerres, i 
les pel·lícules de lluita amb una circulació 
essencialment militant com Un simple exemple 
(Cinélutte, 1974), pel·lícula consagrada a la 
vaga d’una impremta on el problema, al meu 
entendre, no residia tant en el cinema mateix, 
sinó en l’“exemplaritat” atorgada a aquesta forma 
de “pel·lícula de lluita”, és a dir, en el model de 
pensament esquerrà que convertia els conflictes 
obrers determinats no només en “exemples”, sinó 
en proves de l’existència d’un procés de conjunt. 
És clar, de totes maneres, que aquest model es 
va trobar amb problemes quan es van produir 
les derrotes obreres dels anys 80. I, actualment, 
la forma dominant de la pel·lícula política és la 
del documental que no acompanya ja una lluita, 
sinó al contrari una catàstrofe –per exemple, la 
matança de Columbine o la crisi de les subprimes–, 
concentrant-se així a analitzar el funcionament 
del sistema que ha produït tal catàstrofe. Al 
costat de manifestacions vanes d’autosatisfacció 
“crítica”, com és el cas en Michael Moore, 
aquest gènere pot produir anàlisis incisives del 
sistema financer (Inside Job) o posades en escena 

originals, com a Cleveland versus Wall Street (Jean-
Stéphane Bron, 2010), on la batalla efectiva dels 
habitants desposseïts del seu habitatge contra 
les companyies d’assegurances donava lloc a 
un judici ficcional. Ara bé, els mateixos que es 
dediquen a fer aquestes radiografies d’un sistema 
ja saben que el coneixement de les lleis del sistema 
no és suficient per engendrar una revolta. Això 
no significa, no obstant, que no serveixin per 
a res. Hem vist com un sentiment moral que 
era considerat com a inútil, la indignació, ha 
aconseguit desplegar una nova força en els darrers 
anys. Però això vol dir, justament, que tals anàlisis 
de la dominació tenen el seu efecte actualment 
no en el si d’una lògica de revelació de les lleis 
del sistema –que s’ha convertit, cada vegada 
més, en una lògica fatalista–, sinó en el si de la 
constitució d’un sentiment de l’intolerable i en el 
compartir aquest sentiment. I en aquest mateix 
marc cal pensar també les pel·lícules realitzades 
sobre els moviments recents (Tahrir, el moviment 
del 15 de maig o Occupy Wall Street). Avui dia 
aquestes participen sobretot en la constitució 
d’un nou sentiment col·lectiu, fet d’intolerància 
respecte al sistema dominant i, al mateix temps, 
de confiança de les persones les unes en les altres: 
el sentiment d’un món d’afectes per compartir i 
no simplement el sentiment de la injustícia o de 
l’absurditat d’un món. Entre els vídeos que fan 
circular instantàniament les imatges de noves 
lluites i les pel·lícules més elaborades, es té el 
sentiment d’una mena d’aposta comuna per la 
confiança en la unió dels anònims i en el poder 
de les imatges. Potser la rehabilitació de les 
imatges contra tota la tradició anomenada crítica 
és una qüestió essencial en aquests moments. 
Potser fins i tot aquesta rehabilitació relegui a un 
segon pla la idea d’un ús radical de l’instrument 
cinematogràfic. •
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Una novel·la francesa. Relat sobre la influència 
de l’avantguarda soviètica als Cahiers du Cinéma 
i el posterior redescobriment de Nicholas Ray.
Entrevista amb Bernard Eisenschitz
A French Roman. A Story about the Influence of Soviet 
Avant-Garde on Cahiers du Cinéma and the Later 
Rediscovery of Nicholas Ray. An Interview with Bernard 
Eisenschnitz

Fernando Ganzo

RESUM

Conversa amb el crític i historiador Bernard Eisenschitz 
entorn a la influència del cinema soviètic d’avantguarda 
dels anys 20 a la revista Cahiers du cinéma a la fi dels anys 
60 i principis dels 70, més concretament en l’agitat període 
en el qual ell va formar part de la publicació (1967-1972). 
Repercussió del redescobriment (en el qual Eisenschitz va 
ser figura clau amb els seus viatges a Moscou a la fi dels 
60) d’aquest cinema en la línia ideològica de la revista: 
l’impacte, en particular d’Eisenstein i dels seus escrits, en 
una redacció el pare ideològic de la qual, André Bazin, va 
privilegiar sempre la no-manipulació mitjançant l’edició. Es 
traça també un paral·lel amb l’arribada dels “nous cinemes” 
en aquells anys. Les conseqüències polítiques d’aquests 
redescobriments són lògicament un punt important en un 
període de radicalització crítica del qual Eisenschitz en fa 
el seu recorregut particular, que arriba fins a una revisió 
tardana del cinema americà i de la figura de Nicholas Ray.   
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ABSTRACT

Conversation with the critic and historian Bernard 
Eisenschitz about the influence of 1920s avant-garde Soviet 
cinema in the magazine Cahiers du cinéma in the late 1960s 
and early 70s and specifically during the turbulent period in 
which he was part of the magazine (1967–72). Repercussion 
of the rediscovery of that cinema (in which Eisenschitz 
played a key role thanks to his travels to Moscow in the late 
1960s) for the ideological line of the magazine: the impact, 
specifically, of Eisenstein and his writings, in an editorial 
team whose ideological father, André Bazin, was always 
against the manipulation through editing. The article also 
traces a parallel with the arrival of the ‘New Cinemas’ 
during that period. The political consequences of such 
rediscoveries are logically an important point in th period of 
critical radicalisation of which Eisenschitz narrates his own 
itinerary, which finally leads to a late revision of American 
cinema and Nicholas Ray. 
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Criticism, montage, Cahiers du cinéma, Sergei M. 
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Va formar part de Cahiers du cinéma des 
de 1967 fins a inicis de 1972, és a dir, en un 
període de gran agitació ideològica a la revista, 
amb acostaments molt intensos cap al maoisme 
i el comunisme. Després va ser membre de 
la Nouvelle Critique, revista molt propera al 
partit comunista, des de 1970 fins al 1977. 
La seva última experiència va ser la revista 
Cinéma, que va dirigir entre 2001 i 2007.  
 
Havia treballat abans a Cahiers du cinéma, a 
l’època dels Cahiers grocs, per al número especial 
sobre cinema americà, el 150/151. Ho vaig 
fer durant dos o tres mesos, a la fi de 1963. En 
aquesta època Jacques Rivette era qui dirigia la 
revista. Quan més endavant vaig entrar a formar-
ne part realment, l’equip ja no era el mateix. 
Aquest retorn, més definitiu, va tenir lloc el 1967, 
amb motiu d’un viatge a Anglaterra: vaig ser al 
rodatge d’ Accidente (Accident, 1967) de Joseph 
Losey. Després vaig començar a escriure notes 
sobre les estrenes del mes, cosa que ens divertia 
molt, i em vaig integrar a l’equip, en particular en 
el moment de l’ “affaire Langlois”.  
 
Podria descriure com es va viure en aquest 
lapse, entre 1963 i 1967, l’evolució política i 
estètica fins que va tornar a Cahiers? Com es 
va anar tornant aquesta època més agitada i 
radicalitzada?  
 
La radicalització arriba bastant tard, el 1967. La 
pel·lícula que la representa millor és Masculino, 
femenino (Masculin, féminin: 15 faits précis, Jean-
Luc Godard, 1966). La meva cultura política era 
familiar. La cinefília era una forma de trencar amb 
aquesta tradició, encara que saps que quan llences 
la teva cultura política per la finestra, acabarà 
tornant per la porta. Van ser anys d’acumulació 
primitiva de pel·lícules, de cinefília, marcats pel 
cinema americà, amb alguns moments de rebot 
cap als “nous cinemes”. Les coses s’encavalcaven. 
D’una banda, podia produir-se un descobriment 
d’algun cineasta americà totalment oblidable 
–i de fet oblidat– al qual s’elogiava de manera 
desmesurada, com va succeir amb Don Weis en 
el cas d’ Amazonas negras (The Adventures of Hajji 

Baba, 1954), una pel·lícula produïda per Walter 
Wagner i per tant molt acurada a nivell de color, 
però que no era més que un film d’aventures 
com qualsevol altre. I d’altra banda descobríem, 
per descomptat, les obres de la Nouvelle Vague, i 
més endavant els anomenats “cinemes nacionals”, 
que ens apassionaven. Alhora, existia una idea 
de superioritat “de naixement”, de dret diví pel 
que fa al cinema americà, mentre continuàvem 
descobrint coses en altres llocs. No estic segur de 
si es pot afirmar que tot això va cristal·litzar en un 
moment determinat o un altre…  
 
Potser no cristal·litzar, però si permetre intuir 
que alguna cosa estava canviant.  
 
Les pel·lícules que vèiem a la Cinémathèque 
Française –encara que el nombre fos elevat– tampoc 
significaven això. Penso en les presentacions de les 
noves pel·lícules, en els acollidors programes de 
Langlois, que mostrava l’obra dels joves cineastes, 
però no assistíem a autèntiques revelacions per 
aquesta banda. Langlois era reticent –i en aquells 
dies pensàvem com ell– envers una part del “nou 
cinema” i, en particular, envers tot el que era self 
conscious al cinema. En una ocasió va realitzar una 
presentació molt coneguda del New American 
Cinema en presència de P. Adams Sitney, que 
s’encarregava de portar les pel·lícules amb ell. 
Va dir que detestava aquest cinema, però que 
tot i així li semblava necessari mostrar aquelles 
pel·lícules. Llegint Cahiers també es pot apreciar 
fins a quin punt les seves reaccions eren hostils 
envers l’underground americà. Va caldre esperar 
a 1970-1971 per redescobrir aquestes pel·lícules, 
amb gran retard.
 
En aquella època acostumava a viatjar amb 
freqüència a Itàlia: realitzava recerques amb la 
idea d’un llibre que no vaig arribar a escriure, 
però també buscava les petjades d’un talent global 
en la producció i d’una “igualtat de dret” en les 
pel·lícules que pogués semblar-se a la del cinema 
americà: Luchino Visconti al mateix nivell que 
els pèplums de Ricardo Freda; La conquista de 
la Atlántida (Ercole alla conquista di Atlantide, 
Vittorio Cottafavi, 1961) tenia tant dret a existir 
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com Viva Italia (Viva l’Italia, 1961) de Roberto 
Rossellini. Acostumava a veure l’obra de cineastes 
d’aquest estil: Cottafavi, Freda, Matarazzo… En 
aquell momento la comunicació entre França i 
Itàlia era bastant “incòmoda” i Louis Marcorelles, 
director de la Semaine de la critique al Festival 
de Cannes, em va demanar que li comuniqués 
si veia alguna pel·lícula adient per a la secció. 
Llavors vaig veure Antes de la revolución (Prima 
della rivoluzione, Bernardo Bertolucci, 1964), que 
va ser una revelació, tant per a mi primer, com per 
a Cahiers dos anys després, quan la pel·lícula es va 
veure a Cannes i a les sales franceses. Per tant, a 
Itàlia, allò apassionant al cinema es podia trobar 
a la sèrie B, al cinema de gènere, a la comèdia, a 
les pel·lícules històriques, als pèplums, al cinema 
d’acció. I alhora hi eren Bertolucci i Pasolini, les 
pel·lícules del qual em van agradar molt des del 
començament i a qui vaig recomanar a Langlois 
quan em va demanar que busqués films per al 
seu museu. La situació del cinema a Itàlia era 
com una fosa encadenada o una sobreimpressió. 
Però la radicalització va arribar amb els “cinemes 
nacionals”, amb la politització, sobretot a França. 
Durant uns anys es va rebutjar el cinema americà 
i fins i tot es va abandonar el cinema en benefici 
de les nostres activitats polítiques.  
 
Eren corrents els diàlegs i intercanvis amb 
altres institucions, com les visites de Godard a 
la universitat el 1968?  
 
No vaig seguir aquestes visites en absolut. 
Feliçment, diversos membres de Cahiers es 
van dirigir a la universitat quan no existia un 
ensenyament d’aquest tipus i van basar-ne el 
seu en les seves posicions polítiques d’aquella 
època, que eren per descomptat molt radicals, 
del tipus: «El que no estigui amb nosaltres està 
contra nosaltres». El diàleg era complicat i durant 
dos o tres anys vaig deixar de parlar amb alguns 
membres de la redacció. Però les persones que 
treballaven a la universitat estaven en el “costat 
maoista”. Mentrestant, al 1970, jo treballa a 
Unicité, una empresa de comunicació audiovisual 
del Partit Comunista. Em dedicava a la difusió de 
pel·lícules, sobretot de films que formaven part dels 

fons del partit, una mena de “paperera”, perquè 
allà era on els països (presumptament, en alguns 
casos) socialistes enviaven els seus llargmetratges 
o els seus documentals de propaganda. En aquests 
fons podies trobar els clàssics dels països de l’Est 
d’Europa o velles pel·lícules de la militància 
francesa; pel·lícules que hi arribaven per atzar, 
que havien estat produïdes per Unicité o que 
encarregàvem a cineastes ideològicament afins. A 
partir d’aquest arxiu vaig treballar en una difusió 
militant i, al mateix temps, “comercial”. En 2 o 
3 anys vaig aconseguir estrenar 5 o 6 pel·lícules, 
algunes d’elles soviètiques, no necessàriament 
polítiques, i fins i tot alguna de molt “oficial”, 
com Premiya (Sergei Mikaelyan, 1976), un huis 
clos sovint comparat amb 12 hombres sin piedad 
(12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957). En tant 
que tractava el funcionament intern d’una 
fàbrica, també era una pel·lícula contestatària 
sobre els antics mètodes que el poder havia 
oficialitzat: si bé a l’URSS els poders successius 
prenien a l’uníson la decisió de lluitar contra la 
burocràcia, aquesta es reproduïa generació rere 
generació, fingint sempre ser combatuda, perquè 
sempre era “l’altre” i sempre es podia dir: «A baix 
la burocràcia!». Aquesta pel·lícula posseïa aquesta 
ambigüitat, i nosaltres vam voler “utilitzar-la” per 
mostrar que a l’URSS les coses encara podien 
moure’s.
 
Com es podria enllaçar el seu treball de difusió 
d’aquestes pel·lícules amb el número especial 
de Cahiers dedicat al cinema rus dels anys 
20 («Russie années 20», nº 220/221)? Com 
narraria l’evolució dels fets? Quina era la 
motivació o l’evolució del pensament crític 
d’aquest període?  
 
Es vivia en una estricta continuïtat. Vaig viatjar a 
Moscou el 1969, però la decisió de treballar en les 
avantguardes russes i soviètiques la vaig prendre 
abans. Pel que fa a l’evolució i la motivació, no 
érem els únics perquè va existir un pas previ 
molt important: a la fi de 1967 Langlois va 
organitzar una gran retrospectiva sobre cinema 
soviètic interrompuda al febrer de 1968 a causa 
de l’“affaire Langlois” i represa al juliol del mateix 
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any al Festival d’Avignon. Aquella edició va estar 
molt polititzada i va ser agitada, amb espectacles 
contestataris de tot tipus. Hi vam descobrir 
pel·lícules a dia d’avui molt conegudes, però que 
en aquella época eren pràcticament invisibles. 
Langlois va titular el seu cicle «Les inconnues du 
cinéma soviétique», parant l’atenció sobre l’obra 
de Boris Barnet. A més, des dels anys 30 mai 
s’havia projectat a Occident, si no vaig errat, La 
sexta parte del mundo (Shestaya chast mira, 1926), 
de Dziga Vertov, que en aquells dies es donava per 
perduda. També ens va revelar l’obra de cineastes 
com Yuli Raizman, animant-nos a treballar en 
aquest cinema i a començar a buscar els escrits de 
Sergei M. Eisenstein, que a causa de l’oposició de 
la tendència baziniana havien caigut una mica en 
l’oblit.  
 
Conservant l’impuls d’aquest cicle vaig viatjar 
a l’edició de 1969 del Festival de Moscou amb 
l’objectiu de preparar la documentació d’aquest 
número. Allà em vaig posar contacte amb el 
gabinet d’Eisenstein per poder emprendre la 
publicació regular dels seus escrits. Posteriorment, 
el 1971, Cahiers va realitzar un segon volum (nº 
226-227) dedicat a Eisenstein amb textos de 
Jean Narboni o Jacques Aumont, l’únic dels tres 
capaç de traduir al francès els escrits d’Eisenstein. 
Després d’abandonar Cahiers, vaig continuar amb 
el projecte a La Nouvelle Critique, amb diversos 
programes dedicats al cinema soviètic, un d’ells 
a Avignon, reprès més tard pel Centre Georges 
Pompidou.  

Ens interessa aquesta oposició entre la tendència 
baziniana i la tendència eisensteiniana del 
muntatge, és a dir: com digerir un muntatge 
ideològic com el d’Eisenstein en una revista el 
pare ideològic de la qual defensava una noció 
del muntatge aparentment oposada. En quin 
mesura aquestes programacions i el número 
especial de cinema soviètic dels anys 20 van 
poder canviar la línia editorial de la revista?
 
Mai vaig pretendre influir en la línia editorial. La 
meva posició era la d’historiador, no la d’’ideòleg. 
La idea de Bazin, com a pensador i membre més 

important de Cahiers, mai havia estat qüestionada, 
de la mateixa manera que succeïa amb Godard, 
Straub o Renoir. Eren punts fixos molt més forts 
que els «hitchcocko-hawksians». El punt en comú 
entre els quatre –tret, potser, de Bazin– és que 
eren figures que sempre estaven “en contra” alguna 
cosa. Amb la seva sola presència, Renoir tornava 
negatiu tot el “cinema de qualitat” francès, per 
la qual cosa l’odiaven. En el cas de Godard i 
de Straub els aclariments són innecessaris. Però 
l’important és tenir en compte que els hereus de 
Bazin van portar a l’extrem la noció baziniana, en 
particular els “macmahonians” i altres admiradors 
del cinema americà –entre els quals en certa 
mesura m’hi trobo–, desenvolupant la “ideologia 
de la transparència”. Bazin no parlava d’això, sinó 
més aviat del cinema com a “finestra” oberta al 
món. Era la idea d’un art que ocultava les seves 
pròpies petjades, que no es notava. Aquesta 
mena de perversió de la idea de Bazin –o la seva 
radicalització– permetia “redescobrir” l’obra de 
qualsevol cineasta americà que s’hagués conformat 
amb filmar el seu guió.  
 
La reacció eisensteiniana que va sorgir contra 
aquesta idea era en realitat política. Si llegim 
el diccionari de cinema de Jacques Lourcelles 
–un llibre magnífic, a més de ser el súmmum 
d’aquella ideologia provinent de Bazin–, podem 
notar, com va dir Daney, que aquesta tendència 
es tradueix en un pensament de dretes. No crec 
en absolut que Lourcelles sigui políticament de 
dretes, parlo de la seva forma de pensament. A 
més, ell es considera apolític, una cosa comú 
en la gent de dretes. Lourcelles és algú amb una 
certa generositat que va ser molt crític amb “la 
llista negra”. En un dels seus últims textos, en el 
número 3 de Trafic, Daney ho explica molt bé 
(DANEY, 1995: 5-25). L’art estava “atrapat” en 
un moviment polític, històric, del qual no podia 
desfer-se’n. No és només un reflex passiu, és 
també un instrument: les pel·lícules són la imatge 
d’una realitat, però poden contribuir a canviar-
la. Éssent quelcom d’utòpic, podia “funcionar” 
tendencialment. La reacció contra la ideologia 
de la transparència buscava sacsejar políticament 
el pensament cinematogràfic. Pot ser que el 
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muntatge d’Eisenstein no permetés comprendre 
la Revolució d’Octubre, o que el de Vertov ajudés 
a entendre millor la situació, però aquesta direcció 
estava justificada en tant que permetia assimilar 
millor el que veia i el seu propi somni; fer cinema 
a partir d’aquest somni. Si bé aquesta idea no es 
va formular de manera precisa a l’època, a Cahiers, 
més radicalment, quan jo ja n’havia marxat, es va 
realitzar una taxonomia bastant absurda entre les 
pel·lícules que reflectien passivament la realitat, 
les que fins i tot fent-ho passivament la reflectien 
de forma admirable (les de John Ford), i aquelles 
altres que hi intervenien (Brecht o Eisenstein, 
suposo). Es va tractar d’un doble editorial escrit 
per Jean Narboni i Jean-Louis Comolli, publicat 
en els números 216 i 217, sota el títol «Cinéma/
idéologie/critique».  
 
I quins van ser els punts més influents en 
aquest redescobriment? A l’època es parlava 
del muntatge d’Eisenstein contra el muntatge 
de Pudovkin.  
 
Van ser Eisenstein i Vertov. Honestament, crec 
que, a l’època, a Cahiers no es van veure les 
pel·lícules de Pudovkin. Es va convertir en una 
mena de calaix de deixalles, se’l posava com 
l’exemple d’aquell que no havia entès què era el 
muntatge. Però crec que no van veure les seves 
pel·lícules. Van veure una mica de Kulechov, que 
no era un gran cineasta, però de Pudovkin no. La 
discussió, doncs, era falsa de bon principi.  
 
És fàcil seguir les petjades d’aquesta voluntat de 
sacsejar ideològicament la teoria del muntatge 
i arribar a la seva materialització formal al 
cinema de Godard, per exemple a Dos o tres 
cosas que yo sé de ella (2 ou 3 choses que je sais 
d’elle, Jean-Luc Godard, 1967), que és una 
pel·lícula molt eisensteiniana.  
 
Sí. Però és molt difícil. Mai he comprès, ni tan sols 
després d’haver passat sis mesos llegint els escrits 
de Godard i les seves biografies, com va captar 
tantes coses del cinema que eren contradictòries, 
que estaven lluny de ser òbvies. Com coneixia, en 
el moment de començar a fer cinema, tantes coses 

sobre la finestra oberta al món de Bazin i alhora el 
muntatge d’Eisenstein. Com era capaç de captar 
totes les equacions del cinema, per citar la frase 
de Scott Fitzgerald a l’inici d’El último magnate 
(The Last Tycoon, 1941), si l’adaptem a la idea 
de l’“autor” a França. És el deliri d’interpretació 
poètica sistemàtic, per exemple, de la crítica d’ 
Amarga victoria (Bitter Victory, Nicholas Ray, 
1956). Com va poder adonar-se tan aviat de 
que els dos grans muntadors del cinema eren 
Eisenstein i Resnais o de fins a quin punt Jean 
Rouch era fonamental per al cinema? És molt 
estrany que algú vagi tan per davant de la seva 
època i del seu grup, quelcom que també succeïa 
amb Jacques Rivette. Rohmer, entenent-ho, havia 
triat una altra forma de fer cinema. I Truffaut –
les generalitzacions no porten a res–, quantes més 
pel·lícules rodava, millor comprenia el mecanisme 
del cinema clàssic americà i més aprofundia en la 
seva culminació i en la seva nèmesi: Hitchcock. 
Si hagués triat Ford i Renoir hauria estat diferent, 
però va escollir Hitchcock, hereu de Kulechov, 
amb el seu puritanisme angloamericà.  
 
Quina relació va tenir amb Godard durant 
l’elaboració d’Histoire(s) du cinéma (1989)?
 
El cinema soviètic va ser clau en tot això. El 
1993 vaig escriure un article a Trafic, «Journal 
de Moscu». S’hi havia celebrat la primera 
retrospectiva dedicada a Boris Barnet, on vaig 
poder veure alguns films considerats perduts o 
prohibits. En aquest moment, Godard es trobava 
preparant Les Enfants jouent à la Russie (1993) 
i va llegir el meu text, on afirmo que al cinema 
rus no va existir el contracamp fins a l’arribada 
del desglaç, després de començar a veure cinema 
americà. Abans d’això no posseïen ni la teoria 
ni la pràctica del contracamp, argument que va 
interessar a Godard i em va convidar a parlar-
ne a la seva pel·lícula juntament amb André S. 
Labarthe.  
 
Durant l’elaboració d’Histoire(s) du cinéma el seu 
únic interlocutor va ser Daney. Jo vaig arribar 
quan la sèrie ja estava acabada, o si més no els dos 
primers capítols, determinants per la resta. Me’ls 
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va mostrar i vam parlar, sempre vam estar d’acord 
en moltes coses, però la meva proximitat més gran 
amb el projecte va arribar en el moment en el qual 
Gaumont va voler comercialitzar la pel·lícula 
i va demanar a Godard un inventari precís dels 
fragments utilitzats. Godard va respondre que 
mai faria una cosa semblant, però que potser 
podria fer-ho jo, així que juntament amb la 
meva companya, que és documentalista, vam 
encarregar-nos durant quatre mesos seguits i dos 
separats de realitzar un inventari de les imatges, 
tractant de reconèixer totes les pel·lícules que 
apareixien. Marie es va ocupar de la part pictòrica. 
No va ser molt complex, només em va costar 
reconèixer dues o tres imatges. Posteriorment vaig 
viatjar a Rolle per lliurar-li l’inventari i plantejar-
li alguns dels meus dubtes. Ens vam veure poques 
vegades, fent un run through per Histoire(s) 
du cinéma, comentant cada imatge. Trèiem els 
cassets o els enregistraments. En alguns casos jo 
treballava com un detectiu, perquè Godard podia 
conservar una retallada del catàleg d’una exposició 
com a únic document, per exemple, de manera 
que havíem de seguir certs indicis improbables. 
També hi havia fragments de cinema porno que 
Godard identificava per països, i així van quedar 
catalogats: “porno alemany”, “porno rus”. Amb 
Daney, en canvi, va parlar tant del projecte que 
fins i tot va arribar a incloure’l en un episodi. Crec 
que li va mostrar l’inici i que a partir d’aquí van 
començar les converses, de les quals en va quedar 
a la pel·lícula una ínfima part. Pel que fa a mi, al 
principi em sentia massa intimidat com per ser 
un veritable interlocutor. Amb prou feines ens 
havíem creuat en l’època de Cahiers, no com va 
succeir a Narboni, que sempre va parlar amb ell 
amb freqüència i fins i tot va actuar en Dos o tres 
cosas que yo sé de ella. El Godard ideòleg dels anys 
entorn a 1968 m’espantava. Jean-Pierre Gorin o 
Romain Goupil, els seus companys de llavors, em 
semblaven molt arrogants i masclistes, al contrari 
de Jean-Henri Roger, amb qui va realitzar British 
Sounds (Jean-Luc Godard, Jean-Henri Roger, 
Groupe Dziga Vertov, 1969) y Pravda (Jean-Luc 
Godard, Jean-Henri Roger, Paul Burron, Groupe 
Dziga Vertov, 1969). Roger, tot i ser una mica 
arrogant, mancava de l’ego dels altres. El vaig 

conèixer com a estudiant a l’escola de cinema 
amb Noël Burch i Jean-André Fieschi. Va filmar 
a la meva escala una escena d’una de les seves 
pel·lícules en la qual crec que Adolpho Arrietta 
s’encarregava de la fotografia.  

També vaig tenir relació amb Godard l’any 1995, 
quan Marco Müller el va convidar a projectar 
Histoire(s) du cinéma a Locarno, a propòsit del 
centenari del cinema. Ell va acceptar de paraula, 
però no va complir el promès: ni es va editar 
el llibre, ni es va realitzar l’exposició. Només 
va participar en una de les tres taules rodones 
previstes. Era com si la mala voluntat de Godard 
respongués a la idea de que els diners que el 
govern suís concedia al festival se li devien en 
tant que suís de nacionalitat. En aquesta època 
ens vam veure en diverses ocasions, perquè jo era 
l’encarregat de triar els diferents interlocutors de 
les taules rodones.  
 
Tornant a aquesta sacsejada ideològica del 
muntatge i al pes que va tenir el redescobriment 
de les avantguardes russes en l’evolució crítica 
de Cahiers, què va quedar del cinema americà 
després de tot això? Després d’aquest rebuig 
inicial del New American Cinema, després 
d’aquest gir soviètic i del descobriment dels 
nous cinemes, va canviar la mirada sobre el 
cinema clàssic en la crítica posterior?
 
En ocasions puc parlar de “nosaltres” per a referir-
me a La Nouvelle Critique o Cahiers, però no puc 
parlar de forma col·lectiva en aquest cas. El centre 
de la qüestió és Nicholas Ray. L’any 1976 vaig 
abandonar Unicité i la militància activa. Seguia 
treballant realitzant subtítols i això em permetia 
veure les noves pel·lícules. I van arribar les de 
Wim Wenders, un dels més representatius de 
l’època, per qui sento molta estima i amb qui he 
après molt, especialment de música, tot i no ser 
massa fanàtic del seu cinema. En el període de 
politització el vam veure com el ressò d’aquesta 
cinefília que no havia reflexionat sobre el que era. 
Wenders començava a reflexionar, però d’una 
altra manera. Per la meva banda, no podia anar 
més lluny en el pla polític. Tenia un coneixement 
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profund del cinema, però havia de tornar a tot 
allò que no havia entès abans: al cinema americà, 
però d’una altra manera, provant de comprendre 
les pel·lícules com a francès, sense parar atenció 
en el context industrial o en el prestigi d’un 
cineasta en el moment en el qual estrenava la seva 
pel·lícula. Coneixia tant la tècnica com la reacció 
violenta dels americans davant la nostra manera 
de veure el seu cinema. Érem aquells als quals 
agradava Jerry Lewis.  
 
En aquella època va arribar Nick’s Movie, després 
dita Relámpago sobre el agua (Lightning over water, 
Wim Wenders, 1980). El meu millor amic, Pierre 
Cottrell, figura clau en la construcció del film, 
coneixia bé a Wenders, al seu operador, Martin 
Schäfer, a l’equip americà i a Pascale Dauman, que 
en aquells dies encara era distribuïdora i la primera 
a difondre cap a 1972 el cinema underground 
americà. Després de realitzar un primer programa 
sobre el New American Cinema a partir de l’obra 
de cinc cineastes, va estrenar La Région Centrale 
(Michael Snow, 1971). No vaig arribar a veure 
Chelsea Girls (Andy Warhol, 1966) en la cèlebre 
sessió de la Cinémathèque Française, però ho 
vaig fer a Londres i, tot i així, per comparació, 
la pel·lícula de Snow em va semblar i em sembla 
l’impacte més gran d’aquella època, perquè estava 
fora de tot allò al qual estàvem acostumats. Abans 
d’aquestes projeccions underground organitzades 
per Dauman, no ens interessava aquest cinema 
americà “autoconscient”. Els qui s’ocupaven d’ell, 
com Guy Fihman o Claudine Eyzikman, per 
exemple, buscaven sobretot un reconeixement a 
nivell institucional. A Cahiers ens apassionàvem 
pel “costat” Sylvina Boissonnas, per les pel·lícules 
de Philippe Garrel o Patrick Deval, que eren els 
cineastes més interessants del Grup Zanzibar. Per 
què ens excitaven aquests films i no els de el New 
American Cinema?  
 
Pel que fa a la Cinémathèque, Langlois 
programava tres sessions per nit, una a cada sala. 
Havia projectat per exemple els serials de Louis 
Feuillade, de sis pel·lícules d’una hora d’un sol 
cop. La sessió començava a les 18h.30 i concloïa 
a les 00h.30, amb una petita pausa cada dues 

hores. Vam veure Fantomas (1913) o Los vampiros 
(Les Vampires, 1915) sense intertítols, seguint 
únicament les imatges, quelcom d’essencial per 
a Rivette. Entre d’altres sessions llargues, també 
destacaria la projecció de quatre hores i mitja 
de Jaguar (1954-1967) de Jean Rouch, que va 
mostrar la pel·lícula sense concloure i comentant-
la en directe. Com deia Adriano Aprà en el seu 
festival Il cinema e il suo oltre, Langlois, éssent un 
home de la seva època, tenia la capacitat d’inventar 
un cinema que anava més enllà del cinema.  
 
Tornem a Nicholas Ray. Quan Cottrell, que també 
treballava realitzant subtítols i amb qui parlava 
amb freqüència, em va comentar que Wenders 
estava començant a preparar un film amb Ray, 
vaig pensar que seria l’ocasió perfecta per anar per 
primera vegada als Estats Units i observar. Vaig 
visitar el rodatge durant una setmana. Després, 
de mica en mica, vaig anar mantenint el contacte 
amb la seva dona, Susan Ray, la qual em va 
parlar de la possibilitat d’escriure una biografia 
sobre ell, proposta que inicialment no em va 
interessar massa. Ella considerava a Nick com un 
heroi, una cosa normal per la seva banda, però 
aquesta no era la meva actitud. El gènere de la 
biografia encara no existia al cinema, l’única cosa 
que coneixia era Citizen Hearst (W. A. Swanberg, 
1961), una referència per a mi, perquè estava 
treballada a partir dels documents; era un llibre 
bell que em va ensenyar molt sobre Amèrica. Vaig 
començar a sentir el desig d’escriure la biografia 
de Ray quan em vaig adonar que era una forma 
de retre comptes amb el cinema americà, amb 
la nostra manera d’escriure’n. Em preguntava si 
ho haguéssim tractat de la mateixa manera en 
cas d’haver sabut com es realitzava, perquè allà 
ens deien que en aquest cas mai no ens hauríem 
pres seriosament Ray o Jerry Lewis. Com que Ray 
havia “ferit” moltes persones que encara vivien 
i jo no volia molestar-les, vaig decidir encarar 
el projecte no des del punt de vista biogràfic, 
sinó des del mètode de treball dels cineastes. La 
biografia formava part d’aquests cineastes que van 
passar de realitzar un cinema impersonal, com 
Howard Hawks, a un cinema que incloïa una 
sensibilitat purament autobiogràfica: és complicat 
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deixar de banda el fet biogràfic quan s’escriu sobre 
el cinema de Ray, per exemple. Mostrant com 
es feien les pel·lícules, la idea era demostrar que 
els americans s’equivocaven, així com conciliar 
el que la meva generació apreciava del cinema 
americà (Ray representava per a nosaltres una 
possibilitat important) i el que en rebutjava (Ray 
va ser exclòs d’aquest cinema i va concloure la 
seva carrera amb un film absolutament demencial 
i experimental, We Can’t Go Home Again [1976], 
a la meva manera de veure lligat a totes les seves 
obres, obligant-nos a revisar, com un compromís, 
tot el seu cinema anterior).  
 
Anatole Dauman, productor de Noche y niebla 
(Nuit et brouillard, 1955) o Hiroshima mon amour 
(1959) d’Alain Resnais, entre d’altres, preparava 
llavors una pel·lícula amb Elia Kazan sobre el seu 
vincle amb Turquia, quelcom relacionat, per tant, 
amb América, América (America America, Elia 
Kazan, 1963). Vaig conèixer a Kazan al carrer, 
amb Glauber Rocha, que venia sovint a París. 
Tot i ser conscient del que havia fet al cinema, 
era una persona càlida i curiosa, així que va ser 
el meu primer entrevistat. Durant els següents 
cinc o sis anys, amb els diners que guanyava 
amb els subtítols, vaig viatjar als Estats Units 
per continuar realitzant entrevistes en aquell 
període-frontissa de la història del cinema. Quan 
vaig començar a escriure, el 1979, van sorgir 
els primers enregistraments en vídeo i el VHS, 
la qual cosa suposava poder tornar a veure les 
pel·lícules. Però cap al final del meu treball va 
haver-hi moltes pel·lícules que no vaig poder 
veure de nou. En aquesta època havies de viatjar 
molt per poder fer-ho. D’altra banda, els Major 
Studios van pensar que era més interessant a 
nivell fiscal cedir els arxius oficials i personals 
a les biblioteques universitàries americanes. A 
Los Angeles, a la biblioteca de la universitat, es 
podia accedir als arxius de la RKO, on Ray va fer 
almenys la meitat de les seves pel·lícules. Labarthe 
també va realitzar les seves recerques sobre Orson 
Welles allà. Observant les diferents versions dels 
guions o els arxius de producció podia treballar 
segons els criteris americans. Amb el temps vaig 
anar acumulant VHS i vaig poder tornar a veure 

les pel·lícules. Per això vaig titular el llibre Roman 
américain, i no «Nicholas Ray». Per a mi era una 
forma de tornar, de manera objectiva, al cinema 
americà tal com l’ havíem vist nosaltres. Va ser un 
viatge personal, però també va sadollar la meva 
curiositat sobre la història no cinematogràfica, 
una cosa poc freqüent en la gent que escriu sobre 
cinema: a Cahiers em consideraven el membre 
més interessat per la història, la qual cosa era 
natural en el marxisme. I la història americana és 
apassionant –no necessàriament la de la crisi o la 
de les llistes negres, també la resta–. El llibre va ser 
com una sacsejada per a mi i, en enllestir-lo, vaig 
sentir que havia clausurat alguna cosa. No era un 
llibre estructurat des del punt de vista acadèmic –
no vaig consultar determinats documents, no vaig 
entrevistar determinades persones–, més aviat em 
vaig deixar endur per la fatiga i per la necessitat 
de concloure’l; em va portar 10 anys d’escriptura.
 
Com va ser revisitar des d’una altra perspectiva 
el cinema americà, tal com l’ havien vist vostès, 
al mateix temps que es rebia la sacsejada de La 
Région Centrale?

En l’obra de Ray hi havia una vessant subversiva 
que potser vaig intuir però que no vaig veure 
amb nitidesa en començar el llibre. Era el costat 
utòpic assenyalat pel propi Ray a Relámpago sobre 
el agua: somiava amb un altre cinema que pogués 
concentrar-ho tot en una imatge i que ho pogués 
dir tot per mitjà de la imatge; amb una imatge 
més forta que tota la història de la literatura o 
de la música, en la qual estigués tot Dostoievski i 
tot Conrad. Això era el que intentava i el que no 
va fer. Va ser aquest intent el que van descobrir 
els cineastes de la generació anterior, com Rivette, 
Godard o Truffaut: una cosa que se sent a Los 
amantes de la noche (They Live by Night, Nicholas 
Ray, 1948) o a Amarga victoria; aquestes pel·lícules 
són una altra manera de fer cinema, per això la seva 
carrera va quedar interrompuda. La meva recerca 
va concedir el cent per cent de la raó a Cahiers, 
a la seva tradició. Ray avançava sobrepassant 
les regles de Hollywood. Era com l’anècdota de 
Fritz Lang i els “test tube babies”: Ray presentava 
pel·lícules en una universitat juntament amb Fritz 

FERNANDO GANZO

25Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 2 · Primavera 2013



Lang i, després de començar a parlar, Lang el va 
interrompre per dir-li que el que succeïa al món 
era horrible, que la propera generació només 
realitzaria “test tube babies”. Pensava que fins i tot 
s’extirparia de la humanitat el plaer sexual. Ray va 
respondre: «But maybe that will be the ultimate 
kick: breaking the tube». En això consistia: sentir 
que estaves a la regla i, alhora, tractar de trencar-
la. Rivette em va dir que l’interessant del llibre era 
que ells no podrien haver imaginat que Ray era 
un boig visionari com Abel Gance.  
 
I què quedava llavors al cinema francès? Em 
refereixo a la idea d’Eustache de que el cinema 
francès havia perdut “l’espurna”.  
 
Eustache sabia, i crec que ho diu en una nota 
de Jean-André Fieschi a Cahiers, que certes 
experiències arriben al seu límit, que quan 
assolim una determinada edat, assumim que no 
tornarem a viure els grans impactes del passat, 
corresponguin aquests a un film de Pasolini o a 
un de Snow. Per a mi, com per a Eustache, que 
al final de la seva vida només veia les pel·lícules 
que gravava de la televisió, l’experiència del 
cinema va acabar en un cert moment. Treballava 
en diversos projectes molt bells, no tots publicats, 
i no aconseguia pensar el cinema com alguna 
cosa a materialitzar. Això no obstant, sentia 
molt de plaer en tornar a veure certes pel·lícules 
i en trovar-hi les poques coses que realment li 
importaven. Per a mi també és complicat valorar 
què va ser el cinema francès llavors, perquè mai 
em va agradar massa. En forma de boutade, Daney 
afirmava que no era el cinema francès el que era 
bo, sinó els qui pensaven el cinema a França, els 
crítics: Jean Epstein, Roger Leenhardt, Bazin… 
Puc estar-hi d’acord i momentàniament pensar 
tot el contrari. És evident que això és fals, perquè 
juntament amb el de Hollywood, el cinema rus 

–entre les aberracions de la dictadura–, el cinema 
italià –en períodes molt reduïts– i el japonés; el 
cinema francès es troba entre els cinc més “lliures” 
de la història. A més, és l’únic que va aconseguir 
aquesta llibertat fora dels estudis i dels grans 
productors. Dit això: m’agraden certs cineastes, 
no el “cinema francès”.
 
Però el fet de recuperar un cinema més radical 
va permetre al “cinema francès” veure que hi 
havia altres formes possibles, i en aquest sentit 
m’agradaria parlar de la importància de la figura 
de Glauber Rocha, que anava més enllà de les 
formes del cinema jove que s’havien defensat, i 
que estaven una miqueta codificades.  
 
Hi havia bombolles de cultura i ell n’unia vàries. 
Una bombolla europea, una brasilera i una massa 
d’instints. Amb Rocha, en algun moment, vaig 
haver de prendre distàncies. Em va ensenyar Claro 
(1975), però mai vaig ser capaç de fer-li saber 
el meu parer. No tinc cap opinió sobre aquesta 
pel·lícula, jo ja no estava allà. L’extraordinari és 
que era algú que al mateix temps concentrava el 
tropicalisme, coneixia a Eisenstein tan bé com 
nosaltres o era capaç de dir què era el que el 
separava fonamentalment de Pasolini.  
 
Quins han estat els canvis formals decisius, 
similars a la seva experiència amb Ray, en 
cineastes que, per a vostè, han pogut renovar 
tot?
 
No sé si avui podríem trobar coses així. Potser 
estarien en el que en diuen la “no-ficció”. Es deu al 
fet de que el món canvia? Al fet de que el cinema 
canvia? Al fet de que l’atenció canvia? Crec que 
Rouch ha estat més fonamental que Rossellini, 
des d’aquest punt de vista. •
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Conversa amb Jackie Raynal
A conversation with Jackie Raynal

Pierre Léon (amb la col·laboració de Fernando Ganzo)

RESUM

En aquesta conversa entre dos cineastes de diferents 
generacions, es recorren els canvis progressius del cinema 
des de l’època dels 60, viscuts per Jackie Raynal (la seva 
formació, els programes de Langlois, la seva experiència 
davant la radicalització, l’anomenada “generació crítica”, 
la formació i el desenvolupament del Grup Zanzibar, les 
formes de treball col·lectiu), éssent aquests comparats amb 
l’experiència de Pierre Léon, notablement a partir dels anys 
80. Es debat també el treball de cineastes com Jean Rouch 
o Mario Ruspoli i la relació del “cinema-directe” amb el 
New American Cinema, el vincle Renoir-Rohmer, la 
transformació del “llenguatge” en “llengua” en relació amb 
el cinema clàssic i la seva recepció durant aquests anys, el 
feminisme i la reacció davant Deus foix, els col·lectius com 
Medvedkine o Cinélutte enfront de Zanzibar, les diferències 
entre l’underground novaiorquès (Warhol, Jacobs, Malanga) 
i el francès (Deval, Arrietta, Bard), i, finalment, el treball 
de Raynal com a programadora a Nova York després 
d’abandonar París i el Grup Zanzibar, al Bleecker St. 
Cinema, abordant qüestions com l’evolució del públic en 
aquesta sala i el seu entorn, els diferents posicionaments de 
la crítica americana enfront de la francesa, els programes 
«Rivette in Context» (Rosenbaum) i «New French Cinema» 
(Daney i Skorecki) o les diferències entre el paper de 
“passant” entre el crític i el programador.

PARAULES CLAU

“Generació crítica”, Langlois, programació, Grup Zanzibar, 
treball col·lectiu, underground, radicalització estètica, 
evolució del públic, Andy Warhol, Jean Rouch.
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ABSTRACT

This conversation between two film-makers belonging 
navigates the progressive changes of cinema as lived by 
Jackie Raynal since the 1960s (her education, Langlois’s 
programmes, her experience Turing the period of 
radicalisation, the so-called ‘critical generation’, the creation 
and development of the Group Zanzibar, collective forms 
of working), which are set in relationship to the experience 
of Pierre Léon since the 1980s. In addition, Raynal and 
Léon discuss the work of film-makers such as Jean Rouch 
or Mario Ruspoli and the relationship of ‘direct cinema’ 
to New American Cinema, the link Renoir-Rohmer, the 
transformation of ‘language’ in ‘idiom’ in relationship to 
classical cinema and its reception at the time, feminism and 
the reaction to Deus foix, collectives’ such as Medvedkine 
or Cinélutte vs. Zanzibar, the differences between the 
New York underground (Warhol, Jacobs, Malanga) and the 
French one (Deval, Arrietta, Bard) and, finally, the work 
of Raynal as film programmer alter leaving Paris and the 
Zanzibar Group, at the Bleecker St. Cinema, tackling issues 
such as the evolution of the audience in that venue, the 
different positions of American and French criticism, the 
programmes ‘Rivette in Context’ (Rosenbaum) and ‘New 
French Cinema’ (Daney and Skorecki) or the differences in 
the role of the ‘passeur’ of the critic and the programmer.

KEYWORDS

“Critical generation”, Langlois, programming, Group 
Zanzibar, collective forms of working, underground, 
aesthetic radicalization, evolution of the audience, Andy 
Warhol, Jean Rouch.

29



CONVERSA AMB JACKIE RAYNAL

Pierre Léon: Parlem de com vas percebre, si mai va 
ser així, el canvi progressiu del cinema abans fins i tot 
de que hi comencessis a treballar a la dècada dels 60. 
 
Jackie Raynal: A l’inici només veia pel·lícules 
a la Cinémathèque Française. Vaig començar 
a anar-hi sent bastant jove. Des dels set anys 
anava al cinema amb regularitat, la qual cosa 
em diferenciava del públic en general. La meva 
sensació era semblant a la d’estar contemplant 
un tresor: en aquella època era increïble l’elevat 
nombre de possibilitats entre les quals podia 
triar l’espectador. En aquells dies, quan veia les 
pel·lícules, em fixava sovint en detalls relacionats 
amb reflexes de canvis en els costums socials: 
per què les dones grans continuaven pintant-
se els llavis o per què vestien d’aquella manera. 
M’agradaven especialment les pel·lícules de 
gàngsters. Tanmateix, mentiria si digués que en els 
60 era conscient d’una transformació del cinema.   
 
Al començament, em vaig dedicar a la fotografia. 
Després vaig fer alguna pel·lícula. Poc després, 
vaig començar a treballar com a muntadora amb 
Éric Rohmer. Però això era impensable per a mi 
en aquells primers anys en els quals vaig començar 
a freqüentar la Cinémathèque Française. Quan hi 
arribaves, Henri Langlois podia avisar que aquella 
tarda no havien rebut la pel·lícula programada, 
de manera que triava mostrar-ne una altra, i 
l’important és que sempre es tractava d’un film 
genial. Això és el que suposava per a mi un canvi 
fonamental, poder escoltar Langlois. Comptar 
amb la seva presència generava per força un 
moviment. Langlois arribava a seleccionar fins i 
tot als seus clients. Quan la gent arribava a la seu 
de la Cinémathèque, es trobaven amb una gran 
escala que duia a la sala principal. I, en un altre 
lloc, propera al despatx de Langlois, hi havia una 
segona sala més petita. Allà, davant de l’escala, ell 
feia la repartició: demanava a alguns espectadors 
que pugessin i, a la resta, els acompanyava a la sala 
petita. Era com el gran cuiner Jamin, que duia a 
terme el servei en funció del rostre del client, i 
Langlois podia dur a terme aquest tipus de rituals 
perquè decidia la programació durant la mateixa 
setmana.  

Ara bé, si vaig percebre en aquell temps una 
radicalització general? De cap manera! Jo era molt 
bonica i callava la boca. Sabia que podia anar al 
llit de qui volgués i que podia escollir. Resulta que 
vaig decantar-me per un gran operador que era 
com un ós, i així és com vaig entrar al món del 
cinema. No puc dir, per tant, que jo derroqués 
cap mur. Tot i que m’adono del contrari, vaig 
entrar on vaig entrar per amor.  
 
P. L.: I un dia et van dir «vine a muntar una 
pel·lícula»?
 
J. R.: Com que jo sabia vestir-me bé i comportar-
me en societat (perquè al cap i a la fi, la 
intelligentsia del cinema era una societat, era gent 
amb diners i encara funcionaven els estudis) em 
van proposar fer de figurant a Amor i BH-33 
(Le Tracassin ou Les plaisirs de la ville, Alex Joffé, 
1961), protagonitzada per Bourvil. L’assistent 
de Joffé es va fixar en mi. Em va preguntar si 
m’interessava el muntatge, si volia començar a 
treballar al cinema. Però jo ni tan sols sabia què 
era, el muntatge! Quan vaig veure la moviola, 
vaig pensar en les màquines de cosir amb les quals 
de petita em fabricava els meus propis vestits tot 
copiant patrons de Marie Claire o d’Elle –mai van 
interessar-me massa els de les revistes comunistes 
que llegia el meu pare–. Per això no em va 
espantar treballar manualment amb la banda 
de pel·lícula. Per a mi era com barrejar teixits.    
 
Però no pensava a fer pel·lícules. No em plantejava 
què fer més endavant. No tenia pretensions. Cal 
tenir en compte que els diners desbordaven. Amb 
divuit anys em van oferir un MG descapotable, 
una cosa que avui és impensable. Amb això 
vull dir que vivíem el moment, no pensàvem 
si volíem fer pel·lícules ni com les faríem. 
 
P. L.: De tota manera, tornant a la qüestió de la 
radicalització de l’època, estic convençut de que 
no s’és conscient del moment mentre “es viu”. 
Formes part d’aquest període, hi treballes, i quan 
es fa això dins d’un grup, com era el teu cas, tot 
és molt informal. Només a posteriori ens adonem 
del que va ser. Per tant, uns anys després, vas ser 
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conscient que el treball del Grup Zanzibar va 
quedar com el testimoniatge d’un canvi en el punt 
de vista del cinema o en la forma de fer cinema?  
J. R.: És important parlar del treball en equip 
perquè amb l’arribada del digital, és quelcom 
difícil de comprendre. Nosaltres érem un grup 
d’artesans. Treballàvem els processos de prova i 
error. Com a muntadora, per exemple, necessitava 
de l’ajut dels soundmans, és a dir, d’ algú que 
s’encarregués d’enregistrar una sèrie de sons per 
poder incloure en la fase de muntatge. També 
necessitava treballar de forma directa amb els 
operadors d’imatge. Cal provar d’entendre com era 
el treball col·lectiu sota aquestes circumstàncies. 
Les tasques passaven d’uns a d’altres. Era com 
pescar en un vaixell: no sabies molt bé cap a on et 
dirigies, però treballaves, descansaves una estona 
per fumar o beure, coneixies les persones amb qui 
t’estaves, t’enamoraves, i si veies que això podia 
molestar a algú altre t’aturaves. És quelcom que 
afecta a la creació, a la velocitat dels processos de 
treball.  
 
P. L.: Malgrat que només he rodat una pel·lícula 
en 35mm., m’és molt familiar el que estàs 
relatant. La nostra forma de fer les pel·lícules és 
molt semblant, encara que les filmem en digital.  
 
J. R.: En el teu cas probablement es deu al fet 
de que ets un gran actor, escrius molt bé, ets un 
bon cineasta, i algú molt format culturalment. 
Fins i tot ets capaç de realitzar una adaptació de 
Dostoievski1. Entre nosaltres hi ha uns quinze 
anys de diferència. El Grup Zanzibar era com 
una família: no treballàvem en un estudi, però sí 
que comptàvem amb els nostres propis mitjans. 
Quan aquesta família es va trencar, es van acabar 
les coses per a mi. El que em desespera, pel que 
fa als canvis tècnics, és haver d’aprendre de nou, 
una vegada i una altra, alguna cosa que ja sé fer 
perfectament. I això es deu als instruments, que 
cada vegada són més petits. Em fastigueja que el 
mercat ens imposi aquests canvis, perquè nosaltres 
procedíem de la tradició de Pathé, dels germans 

Lumière, del daguerrotip i de Niépce. La teva 
formació és més aviat teatral, coneixes bé l’òpera 
i la música. La meva és cinematogràfica. Conec el 
cinema tal com Langlois ens el va ensenyar.  
 
P. L.: És cert. La meva tradició és, sobretot, 
literària. Crec que cada cineasta compta amb una 
herència d’altres arts, en diferents proporcions. 
Ara comprenc millor el que expliques sabent que 
el teu origen pel que fa al cinema prové del propi 
fet de treballar manualment amb la pel·lícula.  
 
J. R.: Efectivament. És com el cas de Cézanne, 
que deia que no era ell qui pintava, sinó el seu 
polze. O Manet, que deia que només pintava “el 
que veia”. I cal no oblidar el que va suposar per 
a nosaltres «Caméra/Stylo», el text d’Alexandre 
Astruc. Quan els cineastes de la Nouvelle Vague 
van comprendre que es podia fer un tràveling 
amb una cadira de rodes i es van plantar cara als 
estudis, va ser un pas important. D’aquí va néixer 
El  signo de Leo (Le Signe du lion, Éric Rohmer, 
1959), rodada íntegrament en escenaris naturals, 
de la mateixa manera que Al final de  la escapada 
(À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960). Per 
a mi, la gran obra mestra d’aquests anys –encara 
que passés una mica desapercebuda en el seu 
moment, com La regla del juego  (La Règle du jeu, 
Jean Renoir, 1939)– va ser El signo de Leo , perquè 
és un film que no et permet adonar-te de si està 
filmada càmera en mà o amb un trípode. La forma 
ens és igual, quan contemplem la seva bellesa. 
Tot això és comparable a la democratització de 
la dansa per part de Marta Graham. I, a l’altra 
banda de l’oceà, Jonas Mekas va posar en pràctica 
la forma de fer cinema amb la qual somiava Jean 
Rouch.  
 
Fernando Ganzo: És cert que, en llegir els escrits 
de Rouch sobre cinema, no es pot evitar pensar 
que les seves idees s’apropaven molt al que Jonas 
Mekas o Stan Brakhage estaven fent als Estats 
Units en aquell mateix moment. Coneixia Jean 
Rouch les pel·lícules d’aquests cineastes?  

1. Es refereix a L’Idiot (Pierre Léon, 2008).

PIERRE LÉON (AMB LA COL·LABORACIÓ DE FERNANDO GANZO)
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J. R.: En el cas de Rouch, la clau va ser Mario 
Ruspoli i la seva idea sobre el “cinema directe”. 
Rouch viatjava una mica menys als Estats Units, 
estava més influït pel cinema de Ruspoli, que 
era un gran cineasta. A principis dels 60, quan 
estava pensant en com construir una càmera 
prototip idèntica a la Coutant, que permetés un 
so sincrònic, Ruspoli va rebre a Albert Maysles. 
Rouch ja estava aquí. Per Ruspoli, la càmera havia 
d’integrar-se en la dinàmica directa del rodatge com 
un personatge més de la pel·lícula, fins al punt de 
poder passar-la de mà en mà entre els personatges. 
Aquest tipus de cinema va generar molta feina. 
Però una vegada més el fonamental era el format: 
aquestes pel·lícules, en estar filmades en 16mm., 
en aquell moment només podien ser projectades 
a les escoles, als ajuntaments o als sindicats. Per 
tant, aquest moviment cinematogràfic no arribava 
a les grans sales, que no estaven prou equipades.   
 
F. G.: Potser aquest vincle es por traçar de forma 
menys directa, a través de la influència del propi 
Dziga Vertov.  

J. R.: Sí. I Robert Kramer també va poder haver 
estat un vincle entre Rouch i Mekas. També 
era important Chris Marker, que només va 
voler filmar en 16mm., encara que fos capaç de 
fotografiar perfectament en 35mm. Tots ells eren 
cineastes molt compromesos públicament. Els 
nostres interessos com a grup estaven molt més 
propers a les idees d’Andy Warhol. A París, ens 
consideraven hippies, els primers factory boys i 
factory girls. Tot això va succeir entre 1967 i 1968, 
no abans.

Els membres del Zanzibar érem molt més joves 
que Rohmer, que tenia vint anys més que jo, 
o que Godard, que és dotze anys més gran. La 
diferència generacional ho pot determinar tot. 
Quan muntava les pel·lícules de Rohmer, recordo 
de posar una gran atenció a la banda sonora. 
Acostumava d’anar a clubs i locals de jazz, 
gravava a la gent i li enviava les cintes. Per a ell 
tot això era insòlit. Jo li proposava, a Rohmer, 
que introduíssim aquests enregistraments en 
les pel·lícules, que això faria que semblessin 

molt més modernes. A La Coleccionista  (La 
Collectioneuse, Éric Rohmer, 1967), per exemple, 
es poden sentir unes trompetes tibetanes que 
havia gravat jo. En aquella època, encara que 
treballéssim amb excel·lents enginyers de so, un 
muntador s’ocupava també d’aquests detalls. Era 
com fer bricolatge. A Rohmer li encantaven els 
enregistraments que jo feia al bell mig del carrer, 
els quals es corresponien amb bastant exactitud 
amb els dandys de La Coleccionista . Una pràctica 
habitual consistia a introduir aquest tipus de 
sons a un volum bastant elevat. L’ambient 
sonor feia agafar forma a la pel·lícula. Podíem 
estar treballant amb 18 bandes de so alhora.    
 
P. L.: És curiosa la relació que has establert abans 
entre Rohmer i Renoir. Pensant en la idea dels 
programes dobles, El signo de Leo  comença allà 
on acaba Boudu salvado de las aguas  (Boudu sauvé 
des eaux, 1932). El vincle entre Renoir i Rohmer 
no és en un principi evident, però El signo de Leo  
és una pel·lícula molt violenta, de manera que la 
connexió entre tots dos és bastant tosca.  

J. R.: Renoir sempre feia parlar als seus personatges 
de forma peculiar. A La regla del juego trobem dues 
estrangeres, una cosa que no va agradar massa al 
públic francès. En El signo de Leo es tracta d’un 
americà amb un accent increïble. Els francesos no 
estaven preparats per a això, tenint en compte el 
seu antiimperialisme. Però sí, com dius, la relació 
entre Boudu salvado de las aguas i El signo de Leo és 
molt interessant. Dreyer i Renoir eren els cineastes 
favorits de Rohmer.  
 
D’altra banda, cal tenir en compte que en aquella 
època es va establir una espècie d’envà: d’una 
banda, vèiem de forma quotidiana els films de la 
Nouvelle Vague, perquè érem joves i ens sentíem 
propers a ells; i, d’altra banda, continuàvem 
aprenent amb els grans clàssics americans. André 
S. Labarthe diu sovint que el cinema havia 
trobat la fórmula del suspens. El cinema era la 
història d’un TGV que arriba a la seva hora. 
 
P. L.: Quan Jean-Claude Biette i tu vau començar 
a fer cinema, a mitjans dels 60, éreu el que Biette 
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en deia “la generació crítica”. Amb això es referia 
tant a les pel·lícules del Grup Diagonale com a 
les del Grup Zanzibar. Situaria aquesta generació 
entre 1963 i la mort de Pasolini.
 
F. G.: De fet, l’esperit crític de Biette sempre va 
estar marcat per l’intent de parlar de les pel·lícules 
antigues com si fossin estrenes, i de les estrenes 
com si fossin clàssics. Crec que aquesta iniciativa 
es comença a complicar justament en l’època en 
la qual la vostra generació comença a fer cinema, 
quan es comença a veure el cinema americà des 
d’aquest filtre crític.

P. L.: Per a Biette era una forma de continuar 
afirmant que no hi ha diferència. O que aquesta 
diferència és únicament històrica, no real. Les 
pel·lícules estan vives, no poden ser arxivades 
en un armari. Biette podia veure una pel·lícula 
de Hawks com un film contemporani. Quan 
un crític actual veu una pel·lícula clàssica, li pot 
semblar bona, però sempre serà per a ell “una 
bona pel·lícula antiga”. Per què? Perquè creuen en 
la retòrica. Són incapaços de travessar la retòrica 
de l’època concreta que la pel·lícula porta amb si 
mateixa. Un espectador d’avui pot gaudir, sens 
dubte, veient Tu i yo  (An Affair to Remember, Leo 
McCarey, 1957), però és possible que li sembli 
massa melodramàtica o inversemblant. En aquest 
cas, caldria explicar-li que aquests elements formen 
part de la retòrica d’aquesta època concreta, i que 
estan presents en tots els films. És com una mena 
d’ “obligació del llenguatge”. Si no són capaços 
de perforar aquest “llenguatge” per arribar a la 
veritable “llengua” de la pel·lícula, estaran perduts. 
Però no és culpa del públic. Hem de ser capaços 
de distingir allò que forma part de la retòrica 
històrica, tot sovint bastant “histèrica”. Al cinema 
soviètic, per exemple, si no ets capaç de distingir 
això, no podràs comprendre una sola pel·lícula. 
Amb el cinema clàssic de Hollywood succeeix 
el mateix. En qualsevol pel·lícula, forçosament, 
hi haurà una ideologia. En les pel·lícules actuals 
també hi és, encara que no sigui la mateixa. D’aquí 
a cinquanta anys, crec que el públic tindrà grans 
problemes per entendre les pel·lícules americanes 
del nostre temps. La raó és la mateixa.  

J. R.: Recordo que no vaig veure Frenesí (Frenzy, 
Alfred Hitchcock, 1972) quan es va estrenar. En 
aquella època va arribar la catàstrofe del feminisme. 
Per a les meves amigues, era impensable que 
a cap de nosaltres ens pogués agradar Frenesí. 
Es considerava un atac a la dona, una pel·lícula 
que ens deixava com a nines. I, això no obstant, 
més endavant la vaig veure i em vaig adonar que 
no era en absolut agressiva en aquest sentit. En 
aquell moment, aquesta reacció feminista contra 
cert tipus de cinema desencadenava una infinitat 
de comentaris del tipus: «Què fan veient aquestes 
coses? Les dones van nues i són assassinades! Es 
passen tota l’estona cuinant!». Per ser sincera, vaig 
caure en la “sopa” del feminisme, malgrat que 
no m’interessava realment el seu discurs. Sí que 
em fascinava el feminisme sublim de dones com 
Delphine Seyrig, per exemple. Però el feminisme 
volia espantar als homes, la qual cosa va causar 
mals grossos des del meu punt de vista. Sobretot, 
va donar lloc a una marginalització més gran.    
 
P. L.: Vas tenir algun problema amb Deux fois, en 
aquest sentit?  
 
J. R.: En aquell moment, com deia abans, no 
passàvem per una època de crisi. Tampoc existia 
la sida. Era una època florent, l’edat d’or. D’altra 
banda crec que seguim estant en l’edat d’or del 
cinema, si bé hi ha una gran diferència: es fan cada 
vegada més pel·lícules però alhora hi ha cada cop 
menys sales per mostrar-les, un fet que provoca 
molt de descontent.
   
P. L.: Quan li demanaven a Welles que donés 
un consell a les noves generacions sobre com 
fer cinema, sempre responia que si a casa la 
gent disposava d’una televisió, podria fer les 
seves pròpies pel·lícules. El problema actual 
és la distribució. Els distribuïdors no pensen 
en el fet que es puguin fer les coses d’una altra 
manera. Qui fa una pel·lícula no pot defensar-
se contra això, encara que mai es pot utilitzar 
aquest argument com a motiu per a no fer una 
pel·lícula. Es fa amb el que es pot i amb el que es 
té. Sóc d’una generació que sempre va estar una 
mica “a cavall” entre la pel·lícula de cel·luloide i 
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els primers cassets en VHS –els vaig rebre amb 
molta alegria–. Mai he provat de teoritzar a partir 
del canvi de naturalesa de la imatge. Per a mi, es 
fan pel·lícules o no es fan. Tant és quin sigui el 
format.
 
Quan vaig començar a fer cinema de 
vegades reaccionava contra les pel·lícules que 
m’impressionaven, perquè m’“impedien” d’alguna 
manera pensar en les que volia fer jo. Tanmateix, 
amb les pel·lícules de Dreyer no em succeïa això: 
són tan belles que fan venir ganes de dur a terme 
els teus propis projectes. Quan vaig descobrir 
els films del Grup Diagonale, o els d’Adolpho 
Arrietta, o les teves pel·lícules, Jackie, em vaig 
dir que jo també seria capaç de fer-ho. Però em 
vaig llançar sense projectar-me socialment. El 
que més em xoca en l’actualitat és aquest aspecte. 
Avui, els joves volen “fer cinema”, volen “estar en 
el cinema”. Les meves pel·lícules no tenien res a 
veure amb aquest aspecte “social”. Per a mi, el fet 
d’anar a veure pel·lícules tampoc era una pràctica 
social. El 1980, Mathieu Riboulet i jo vam agafar 
una càmera i vam fer un film, simplement. Van 
passar sis anys fins que vaig tornar a rodar una 
altra pel·lícula, Deux dames sérieuses (Pierre 
Léon, 1986). Es tractava de l’adaptació d’una 
novel·la de Jane Bowles que m’havia deixat Louis 
Skorecki quan treballàvem a Libération. No és 
molt comú llegir aquest llibre i sentir el desig de 
rodar una pel·lícula, perquè la novel·la transcorre 
en diferents llocs del món. Però poc abans havia 
vist Weißi Reise (Werner Schroeter, 1980), una 
història de marins, de viatges, filmada amb teles i 
parets pintades com a únic decorat, a l’estil Méliès. 
Llavors em vaig adonar que Schroeter tenia raó. 
Com en la meva pel·lícula es viatjava en vaixell 
per diferents llocs d’Amèrica Central, pintàvem 
cada cap de setmana les parets de l’habitació per 
poder canviar de localització. Era un procés molt 
simple, gairebé inconscient. Passar de veure una 
pel·lícula a fer-la i va ser una cosa gairebé natural. 
Després em vaig tornar menys ingenu i menys 
interessant, perquè va arribar el moment que 
vaig aprendre a fer plans i a muntar, mentre que 
llavors ni tan sols sabia si feia falta un pla de més 
o no per poder descompondre un pla seqüència. 

Marie-Catherine Miqueau, la muntadora, se’n 
reia de mi quan editàvem perquè deia que no 
podia fer res amb el que tenia, que no hi havia 
plans de recurs. Així que vaig aprendre que cal fer 
certes coses per tenir possibilitats i la importància 
del muntatge.
 
J. R.: És interessant que parli de les possibilitats. 
Justament amb la radicalització de Cahiers 
du Cinéma va arribar una espècie de feixisme 
socialista-comunista. Era tan exagerat que ja no 
estava permès d’utilitzar el pla-contraplà, mentre 
que abans fèiem el que volíem en aquest sentit.

F. G.: Davant de Cinélutte o el Grup Medvedkine, 
en la formació del qual podia entendre’s una 
postura de rebot a la política dels autors, fa 
l’efecte que el funcionament del Zanzibar era 
molt diferent. Abans vostè deia que us sentíeu 
més propers a l’esperit col·lectiu format per Andy 
Warhol entorn de la Factory. Us vau relacionar 
amb la comunitat novaiorquesa que es congregava 
entorn de les figures de Jonas Mekas, Ken Jacobs 
o P. Adams Sitney?
 
J. R.: Patrick Deval, Laurent Condominas i Alain 
Dister van viatjar el setembre de 1968 als Estats 
Units. Jo ho vaig fer dos mesos després. Quan 
Sylvina Boissonnas –que havia estat la nostra 
mecenes fins llavors– es va tornar feminista, no va 
voler saber res de nosaltres. Per tant, vaig vendre el 
meu apartament de París i vaig utilitzar els diners 
que en vaig treure per mantenir-los a ells, ocupant 
una mica el lloc de Sylvina. Vam viure d’aquesta 
manera al llarg de tres anys. Vam comprar un 
cotxe a Sant Francisco i vam recórrer totes les 
comunitats, arribant fins i tot a Colorado i Mèxic. 
A diferència d’a Nova York, a Sant Francisco no 
vèiem pel·lícules. Anàvem als concerts de The 
Who, Cream o Led Zeppelin.  
 
A Nova York, Mekas, Jacobs, Sitney, Warhol 
o Gerard Malanga formaven ja una veritable 
comunitat quan els vam conèixer. Com a grup, 
eren molt més pobres que nosaltres. Vivien al 
Bronx o a Queens. La família de Ken Jacobs era 
realment humil. La meva impressió és que la 
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història del Zanzibar era una opereta comparada 
amb la d’ells. Per mitjà de la vida en comunitat, 
aconseguien canviar el món a la seva manera: 
en aquesta època, Nova York estava en fallida, 
de manera que ells recuperaven apartaments, 
antigues factories. A la zona que anava de 
l’avinguda 38 fins al final de la ciutat amb prou 
feines hi havia comerços, de manera que estava 
repleta de gent que ocupava els apartaments. Però 
la vida era realment dura, com pot apreciar-se a 
On the Bowery (Lionel Rogosin, 1956). També es 
pot veure un bon retrat del Nova York d’aquells 
anys, on la gent moria de gana al carrer, a The 
Connection (Shirley Clarke, 1961). Així que, des 
de la nostra percepció, el moviment americà era 
completament “dement”, però no polític.  
 
Per tant, la nostra idea de col·lectiu, en aquest 
sentit, era molt més americana que francesa. No 
ens interessava massa aquest costat “compromès” 
o “polític” dels col·lectius francesos. Eren, 
sobretot, grups d’esquerra, maoistes. Nosaltres 
no volíem ser catalogats d’aquesta manera. 
Formàvem part d’aquest mateix “brou”, ja que 
els nostres pares eren comunistes. De fet, gairebé 
tots els intel·lectuals eren comunistes –podria 
citar a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Yves 
Montand, Simone Signoret…–. Però per a mi 
no era interessant dirigir-me cap al comunisme 
o el maoisme perquè havien format part de la 
meva formació. Quan vaig estar a Roma, al 1968, 
treballant en els Ciné-tracts que havíem filmat al 
maig, tots ens assenyalaven com a hippies, com 
a dandys a bord d’un descapotable. Pel que fa 
al nostre aspecte, imitàvem l’estètica britànica 
i nord-americana. Els trobàvem molt menys 
acomplexats que els francesos. Roma va ser també 
un punt important perquè allí pervivien els 
estudis de Cinecittà. Podies trobar belles actrius 
com Valérie Lagrange, Tina Aumont o Margareth 
Clémenti, que treballaven amb Pasolini o Fellini. 
El cinema italià d’aquella època ens interessava 
perquè era més lúdic que el francès. Es pot afirmar 
que la caiguda dels francesos després del 68 va ser 
molt dura. En una ocasió, vaig posar nua per a 
un reportatge fotogràfic després del qual ningú 
em va voler contractar, excepte Rohmer. De fet, 

Deux fois va ser un gran escàndol. Per això, entre 
altres coses, vaig haver de marxar als Estats Units. 
 
En qualsevol cas, si Zanzibar, com a col·lectiu, es 
sentia més proper a l’obra de Warhol o de Mekas, 
és perquè havíem vist les seves pel·lícules a la 
Cinémathèque Française. Per tant, tornem un 
cop més a Langlois, que va ser qui sempre ens 
va formar. Anàvem els divendres a mitjanit o el 
diumenge a les onze a veure aquestes pel·lícules. 
I només es podien veure allà perquè havien estat 
filmades en 16mm. Com deia, les sales de cinema 
no estaven equipades en aquell moment per 
projectar en aquest suport. Podies inflar les teves 
pel·lícules a 35mm., però necessitaves fons per a 
fer-ho i era molt car.  
 
F. G.: En un article, Louis Skorecki (SKORECI, 
1977: 51-52) comenta que, després de Deux fois, 
li va resultar molt difícil continuar treballant a 
París, mentre que a Nova York la pel·lícula fins 
i tot va obrir-li portes. La nostra impressió és 
que altres cineastes com Adolpho Arrietta també 
podien ser millor rebuts a Nova York que a París.
 
J. R.: És totalment cert. A París, el petit gueto de 
Le Marais va poder veure les pel·lícules d’Arrietta 
gràcies al gran director de la sala Jacques Robert. 
Pel que fa a mi, a França, a una dona que ocupava 
el càrrec de muntadora cap de la Nouvelle Vague 
–em refereixo sobretot a París visto por…  (Paris vu 
par…, Claude Chabrol, Jean Douchet, Jean-Luc 
Godard, Jean-Daniel Pollet, Éric Rohmer, Jean 
Rouch, 1965)– no li permetien passar fàcilment 
a la realització. Que una muntadora aparegués 
nua en la seva pròpia pel·lícula i orinés a la catifa 
era inadmissible. A la projecció de Deux fois de 
1968, a la Cinémathèque, un paio va arribar a 
bufetejar-me. Volia impressionar la seva noia, que 
se’m va acostar plorant miques per dir-me: «Per 
què m’has fet això?». Però a Rohmer i a Rivette 
els va agradar molt, tot i que mai n’escriguessin 
res. Daney va fer-ho més tard. Però és curiós, 
perquè als Estats Units, efectivament, va anar 
molt millor. Respecten molt més l’individu que 
fa alguna cosa diferent, mentre que als francesos 
els irrita. Tot i així, haig de dir que a Memphis 
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vaig viure una altra experiència polèmica amb 
aquest film, l’any 1972. Els espectadors pensaven 
que anaven a veure un film d’Andy Warhol, una 
mena de “filming contest” del Grup Zanzibar. 
La sala estava plena de gom a gom, perquè allà 
mai es podia veure una pel·lícula de Warhol. Sens 
dubte, volien veure un film lasciu, perniciós. Un 
paio va trencar una ampolla de cervesa i va venir 
a atacar-me: «You are trash!». Li vaig respondre 
alguna cosa que va fer riure a tothom: «It must be 
saturday night!».  
 
P. L.: Quan va començar a programar? Haig de 
puntualitzar que detesto la paraula “programació”, 
em resulta confusa. Les persones poden pensar 
que es tracta d’un programa polític, mentre que 
“programar” vol dir dur a terme una forma de 
muntatge semblant al que posava en pràctica 
Langlois: col·loques una pel·lícula al costat d’una 
altra i sorprens l’espectador.  
 
J. R.: Vaig marxar definitivament als Estats Units 
al 1973 per muntar una pel·lícula bastant gran, 
Saturday Night at the Baths (David Buckley, 
1975). Poc després, em van proposar realitzar 
un petit programa, una petita carta blanca. Per 
a mi no suposava cap esforç “alinear” aquelles 
pel·lícules. La veritat és que, sense saber molt bé 
què és el que estava fent, va funcionar. Per a mi 
era com una aposta, es tractava de   fer emergir 
algunes idees. Va ser una experiència “pionera”, 
“aventurera”, tenint en compte que acabava 
d’arribar a Amèrica.  
 
F. G.: Podria esmentar-nos alguns casos en 
els quals, havent programat una pel·lícula 
al costat d’una altra, notés una mena 
de trobada, de frec o de transformació?    

J. R.: Crec que en diverses ocasions vam 
aconseguir fer alguna cosa semblant a crear un 
sentit nou per mitjà de la programació. Un dels 
cicles més aconseguits va ser el dedicat a Jacques 

Rivette, les pel·lícules del qual es van projectar 
al costat d’alguns films americans. La presència 
de Jonathan Rosenbaum, que va participar en la 
concepció d’aquest programa, va ser fonamental. 
«Rivette in Context»2, es va celebrar al Bleecker 
el febrer de 1979, després d’haver editat el llibre 
Introduction to Rivette: Texts & Interviews (1977). 
Rivette estava molt influït pel cinema americà, 
però per quin? Calia un crític tan entregat com ell 
per saber que calia veure Los caballeros las prefieren 
rubias  (Gentlemen Prefer Blondes, Howard 
Hawks,1953) al costat de Céline et Julie vont en 
bâteau (Jacques Rivette, 1974), per esmentar un 
dels seus títols. És molt destacable el que va fer 
Rosenbaum. És la prova de que les pel·lícules es 
deixen influir en gran mesura pel que les envolta, 
ja sigui una altra pel·lícula, un llibre o una crítica. 
És quelcom que notem especialment en el cas 
dels macmahonians, que eren grups de crítics o de 
cinèfils que acostumaven a agrupar una sèrie de 
cineastes. En qualsevol cas, sempre cal buscar un 
bon “enquadrament” per a un film. Per això, quan 
veiem avui Gertrud (Carl Theodor Dreyer, 1964), 
per exemple, ens costa comprendre per què no 
va ser apreciada pel públic francès. Probablement 
es tractés d’aquesta qüestió. De vegades existeixen 
una sèrie de fils conductors que possiblement 
el públic no veurà, però són connexions que 
obliguen a parar l’atenció en determinats elements.   
 
F. G.: El Bleecker Street Cinema ja havia 
programat algunes pel·lícules experimentals, 
com per exemple Flaming Creatures (1963), de 
Jack Smith, fins i tot abans de que es prohibís. 
De quina manera va rebre l’herència de la 
programació anterior d’aquesta sala? Quin era el 
seu distintiu pel que fa als cicles de cinema que 
s’hi organitzaven abans que vostè hi arribés?  
 
J. R.: En aquesta mateixa sala havia vist Sleep 
(1968), d’Andy Warhol. El Bleecker Street Cinema 
només obria les seves portes els caps de setmana. 
L’edifici estava llogat per Lionel Rogosin. A través 

2. Veure l’article de Jonathan Rosenbaum en el primer 
número de Cinema Comparat/ive Cinema sobre aquest cicle.
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d’Impact Films, Rogosin distribuïa les principals 
pel·lícules de l’underground novaiorquès, però va 
deixar d’anar bé perquè Mekas, Rogosin i Smith 
es van separar. Hi havia una diferència de classe 
important entre Rogosin i Mekas o Smith, que 
eren molt més pobres. Posteriorment, Rogosin va 
acabar per perdre els mitjans econòmics dels quals 
disposava i es va dedicar a programar únicament 
les seves pròpies pel·lícules. A l’inici, el Bleecker 
era un “speakeasy” que reunia sobretot a públic 
lèsbic, especialment en els anys 30. Es deia Mori. 
De fet, hi ha una fotografia molt famosa de 
Berenice Abbott on es pot veure l’antic edifici del 
carrer Bleecker, que va ser construït per Raymond 
Hood, el mateix que va dissenyar el Rockefeller 
Center. Per a divertir-se va concebre aquest edifici 
de cinc columnes, a l’estil italià.

A Nova York, tant les sales com el públic eren 
molt diferents entre si. Si t’encarregaves de la 
programació d’una sala allí, el fonamental era que 
estigués el més a prop possible de la downtown, el 
barri de la New York University, la New School o 
la School of Visual Arts. Aquest tipus de públic 
desitjava veure els films de la seva època, amb 
personatges de la seva mateixa edat. Les sales 
del l’Anthology o del Bleecker Street Cinema 
comptaven amb espectadors més aviat joves. 
En canvi, la del Carnegie Hall era molt més 
conservadora. Al començament, el meu marit i 
una programadora s’ocupaven d’aquesta última, 
mentre que jo treballava en el Bleecker, perquè era 
més jove que ell i coneixia millor el meu públic. La 
meva sala era molt més recollida. Alguns captaires 
o pròfugs venien a dormir o a refugiar-s’hi.  
L’important és que una sala no aporta gens si 
no tens molts abonats o posseeixes una certa 
“especialitat”. El MoMA i l’Anthology eren 
institucions sense ànim de lucre, però el MoMA 
tenia molts més diners cedits per socis o abonats 
que l’Anthology. Per llei, tots dos estaven 
obligats a mostrar pel·lícules poc comercials 
o no especialment avalades per la crítica. Cal 
recordar que, als Estats Units, la crítica és molt 
més important que la publicitat. Els crítics de 
cinema americans poden treballar sense por de ser 
censurats; poden escriure una crítica molt negativa 

d’un gran film sense por de les repercussions. A 
França, en canvi, domina l’“esperit de l’exèrcit”, 
no es vol atacar a un aliat. A Nova York sabies que 
si Jim Hoberman defensava una pel·lícula que 
havies programat, o si ho feia el New York Estafis, 
tindries un gran èxit de públic.  

En aquest sentit, els 70 va ser una època de 
posicionaments forts en els quals les disputes 
entre revistes eren constants, per exemple entre 
Film Culture i Film Comment, fins al punt que 
aquests desacords podien ocasionar la formació de 
petites sectes. Fins i tot Mekas venia a veure’m per 
dir-me que em partiria la cara si no programava 
pel·lícules independents. Segurament no amb 
aquestes paraules, perquè Mekas és una persona 
adorable. Jo el vaig posar al seu lloc i li vaig dir 
que, com a bona filla de Langlois, programaria tot 
tipus de cinema.  
 
P. L.: També existia un costat més “snob”, un 
costat happy few, que em sembla necessari, i que 
consisteix a buscar allò que ningú té ganes de 
veure. Quan vaig descobrir Femmes femmes (Paul 
Vecchiali, 1974) ningú la coneixia. Era com si 
aquest film ens pertanyés. Poc després vam viatjar 
al sud de França per poder veure la resta de les 
pel·lícules del Grup Diagonale. El gust per allò 
“invisible” va modificar la meva forma de pensar, 
ja que generava una desconfiança general cap a 
tot el que tenia cert èxit. Marie-Claude Treilhou 
diu sovint que el que ens molestava del cinema 
comercial era la seva falsedat, com de fàcil resultava 
desemmascarar-lo. Em va succeir amb 1280 almas  
(Coup de torchon, Bertrand Tavernier, 1981). No 
sé si era una qüestió d’intel·ligència, però almenys 
era important que el pensament es mogués. 
Etimològicament, la paraula “intel·ligència” 
significa “vincular coses”.  
 
J. R.: I es fa amb cor.  
 
P. L.: Cert. Tal vegada per això em vaig sentir 
tan proper en aquest moment a les pel·lícules del 
Grup Diagonale. Acostumava a llegir Cahiers du 
cinéma regularment, però hi havia alguna cosa 
en el seu dogma que no m’agradava: la negació 
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de la psicologia. Es negava que en un film 
pogués existir res més enllà del sentit formal o 
polític. Necessitava que en les pel·lícules seguís 
existint un buit per a les petiteses. Aquest costat 
tan simple el trobava en els films de Vecchiali: 
de vegades podien ser fallits, però la vida que 
contenien aquestes pel·lícules no s’encaminaven 
cap a la formalització general. Per a mi Jean 
Renoir sempre va ser un cineasta sensual, 
mentre que per a Cahiers no. Vaig comprendre 
les pel·lícules de Hitchcock quan em vaig adonar 
que tractaven del desig ardent que circulava 
entre els homes i les dones. L’única cosa que li 
interessava era com podrien trobar-se un home i 
una dona, com podrien fer l’amor, com podrien 
estar junts. Pel que fa a tota la resta, es tractava 
d’una forma treballada de retardar aquesta 
trobada. El suspens en les seves pel·lícules no 
té res a veure amb la pregunta «qui va matar a 
qui?», sinó amb aquesta trobada. És una cosa 
que aprecio en gairebé tots els seus films. N’hi ha 
prou amb pensar en la idea de les manilles a 39 
escalones  (The 39 Steps, Alfred Hitchcock, 1935). 
Per descomptat, aquesta dimensió no la trobo 
present al cinema de Fritz Lang, per la qual cosa 
en aquest cas si que estic d’acord amb Cahiers. 
La seva única pel·lícula menys cerebral, més 
arravatadora des del punt de vista emocional, 
és Encuentro en la noche  (Clash by Night, Fritz 
Lang, 1952). Mai no he vist una pel·lícula tan 
terrible en el seu joc psicològic, la qüestió que 
importa és sempre l’amor. Per aquesta qüestió 
llegia Cahiers du cinéma situant-me una mica al 
marge.  
 
J. R.: Aquest sentiment del que parles el vaig 
experimentar, en el meu cas, amb el cinema 
de Stephen Dwoskin. Recordo el dia en què 
vaig veure la seva pel·lícula Jesus Blood (1972). 
Va ser en una petita sala que conduïa Langlois 
al Musée du Cinéma, en la qual havia instal·lat 
un coixí gegant. Projectava les pel·lícules 
en una pantalla petita, de manera que les 
transmetia d’acord amb una experiència diferent.   

F. G.: A través de quines vies eren coneguts 
a Nova York cineastes com Jean Rouch?    

J. R.: En realitat, no es coneixien massa Jean Rouch 
o Jean-Daniel Pollet, però Truffaut era molt famós. 
No havia treballat com a muntadora amb ell, però 
amb Godard sí, i també amb Rohmer i Chabrol. 
No és que fossin populars solament en els cercles 
d’avantguarda o en els museus, també ho eren a 
les sales d’ “art i assaig”, molt nombroses a Nova 
York. Les seves pel·lícules arribaven a estrenar-
se gràcies al treball d’uniFrance i de Truffaut, el 
suport del qual no haig de deixar de reconèixer. 
Amb la mort de Truffaut conclou el que podríem 
dir el “cinema independent”. Viatjava bastant als 
Estats Units per entrevistar a cineastes, i ho feia 
sense necessitat de saber anglès, se les manegava 
sempre per disposar de la col·laboració d’un 
traductor. Truffaut era l’autèntic “pont”. Ara no 
hi ha ningú, però en aquella època les visites 
de Truffaut eren molt fructíferes per tots els   
exhibidors del cinema francès, ens proporcionava 
molta publicitat. Acostumava a demanar que 
es projectessin moltes pel·lícules a Nova York, 
especialment a la meva sala.  

En aquella època, Langlois també viatjava 
constantment a Nova York, volia construir-hi una 
cinemateca, però el Museum of Modern Art el va 
enredar. Van haver de notar que era un perill, que el seu 
públic podia diversificar-se. Va ser en aquest moment, 
més o menys, que van començar a preparar la seva 
col·lecció actual, d’uns cinquanta anys d’antiguitat.   
 
F. G: Podria parlar-nos una mica del cicle dedicat 
a Serge Daney al Bleecker Street Cinema, al 1977? 
La idea, si tinc raó, consistia a mostrar alguns films 
de l’anomenat «New French Cinema», entre d’altres 
Número dos, Aquí y en otro lugar  (Ici et ailleurs, 
Jean-Luc Godard i Jean-Pierre Gorin, 1976), Cómo 
va eso  (Comment ça va, Jean-Luc Godard i Anne-
Marie Miéville, 1978), En el curso del tiempo  (Im 
Lauf der Zeit, Win Wenders, 1975), News from 
Home (Chantal Akerman, 1977), L’Assasin musicien 
(Benoît Jacquot, 1976), Fortini/Perros  (Fortini/
Cani, Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, 1977) i 
Yo, Pierre Riviére, habiendo matado a mi madre, mi 
hermana y mi hermano...  (Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mère, ma soeur et mon frère..., René Allio, 
1976).  
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J. R.: Efectivament, vam projectar aquestes 
pel·lícules en el marc d’un programa de Cahiers 
du cinéma. Vaig cedir la sala a l’equip de la revista 
durant dues setmanes, l’any 1977. Vam convidar 
Daney i Louis Skorecki. Per a nosaltres, el nostre 
cinema era com un museu i programàvem a 
la manera d’una cinemateca. De vegades, ens 
portava dos anys concebre un programa, perquè 
Nova York és una ciutat molt exigent. Pel que fa 
a la selecció, Número dos va ser molt ben rebuda, 
de nou gràcies a un subterfugi: vam trobar un 
mitjà per programar-la d’una forma diferent a la 
convencional. El que fèiem era vendre una entrada 
que es marcava en passar a la sala amb la qual 
els espectadors podien tornar a veure la pel·lícula 
tantes vegades com volguessin al llarg d’un 
mes. Al començament, una gran part del públic 
abandonava la sala cap a la meitat de la projecció, 
però guardaven el seu tiquet. Posteriorment, 
veient la bona reacció que despertava, sobretot 
en l’àmbit de la crítica, decidien tornar. Aquesta 
va ser una idea del meu marit amb la qual no 
guanyàvem diners, però sí que cobríem les 
despeses. Pel que fa a Straub i Huillet, era molt 
complicat que les seves pel·lícules funcionessin. 
En el cas de Duras, tot anava una mica millor, 
perquè tenia molt prestigi literari, però els seus 
lectors no sempre estaven interessats en el cinema. 
D’altra banda, les pel·lícules de Rohmer també 
funcionaven bastant bé.  
 
F. G.: Crec que Daney, en seleccionar els films 
del «New French Cinema», va escollir una sèrie 
de pel·lícules bastant “elevades”. No es tracta 
dels films d’Adolpho Arrietta, per entendre’ns. 
No obstant això, a Nova York s’estaven veient 
pel·lícules molt més “agosarades”. En l’entrevista 
que li va fer Bill Krohn (KROHN, 1977: 31), a 
més, Daney afegeix que no es pot escriure sobre 
les pel·lícules “experimentals” perquè funcionen 
a partir de sistemes més primaris, en el sentit de 
que no necessiten de la meditació del crític.
 
J. R.: I té raó. A França gairebé ningú ha escrit 
sobre aquestes pel·lícules. Crec que en l’època 
del moviment surrealista encara era possible, 
però això mai va succeir amb l’underground. 

En l’entrevista amb Krohn, Daney cita com a 
exemples els films de Godard i Straub, que per 
a mi no són en absolut cineastes d’avantguarda.
 
P. L.: Crec que podem acceptar les paraules 
de Daney sobre el cinema “experimental”. 
El problema és que decideix no mostrar les 
pel·lícules en aquest cicle. Podia haver-se plantejat 
que, potser, encara que per a ell no fos possible 
escriure sobre aquestes pel·lícules, sí que podien 
ser programades. No és una obligació escriure 
sobre les pel·lícules que es mostren.  
 
J. R.: En realitat, Daney no era algú que es 
dediqués a mostrar pel·lícules.  
 
P. L.: No. Era més aviat algú que es dedicava a 
escriure’n, a “parlar-ne”.
 
J. R.: Com Jean-Claude Biette.
 
P. L.: Sí, però Biette mostrava més pel·lícules. 
És normal: mostrava el que feia, i feia cinema.    

J. R.: Segons sembla, Daney es va aterrir en el 
moment d’encarar el rodatge de Jacques Rivette. 
Le veilleur (Serge Daney i Claire Denis, 1990). 
Li va dir a André S. Labarthe que no sabia com 
dirigir l’equip. Per això va intervenir-hi Claire 
Denis.
 
F. G.: Pel que fa a aquestes suposades “fronteres”, 
hi ha dues idees que m’agradaria comentar amb 
vostè. Una d’elles fa referència a una observació 
de Langlois, que deia que no hi ha dos o tres tipus 
de cinema, sinó un de sol, el qual seria la perfecta 
interacció del present i del passat. Per a ell, això 
és el que converteix tot plegat en quelcom de tan 
excitant. La segona té a veure amb una resposta, 
per part de Jonas Mekas, a la pregunta «què és el 
cinema»: «Cinema is cinema is cinema is…» Està 
d’acord amb ells?
 
J. R.: Per descomptat. La resta són mers clixés. 
Ara el panorama és diferent, perquè hi ha 
festivals per tot arreu. Tinc la sensació de que cap 
programa acaba per desbordar a l’espectador, en 
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el bon sentit. Aquests festivals conceben els seus 
programes bastant-se en una sèrie de categories. 
Si Mekas pot respondre d’aquesta manera, en 
bona mesura es deu al fet d’haver dut durant 
molts anys la programació d’una sala. Una crítica 
habitual de l’època consistia a renyar-nos per 
deixar a les nostres sales publicitat de la resta 
de cinemes locals. Ens deien que espatllaríem el 
negoci, però més aviat passava el contrari. A Nova 
York, al carrer 46, pots trobar una gran quantitat 
de restaurants molt diversos entre si. Els clients 
poden triar aquell que més els vingui de gust, per 
això el carrer sempre està ple. Tant és que estiguin 
tots en el mateix lloc. En el nostre cas era semblat. 
Pensàvem que com més es formés a l’espectador, 
com feia Langlois, més disposat estaria a descobrir 
noves pel·lícules, o fins i tot a mostrar-les a la resta.  
 
F. G.: Jean-Luc Godard acostuma a dir que 
s’hauria d’explicar la història del cinema a partir 
de la història dels espectadors. En el seu cas, va 
percebre una evolució en el públic que recorria a 
les seves sales?  
 
J. R.: Sí. D’entrada, el propi barri es transformava 
constantment, de manera que el públic canviava al 
mateix ritme que l’entorn. L’important, per poder 
dur a terme una sala com aquesta, era tenir un 
públic d’entre 7 i 77 anys, la qual cosa és gairebé 
impossible. Una altra qüestió molt important és 
el fet de disposar d’una o de diverses pantalles. Si 
només en tens una, pots perdre tot el teu públic 
per un sol error. Quan vaig començar a treballar 
en el Bleecker vam cometre una estupidesa: 
teníem un petit espai en el qual vam instal·lem 
una llibreria, on a més ens robaven constantment 
els llibres i amb prou feines teníem un comprador. 
Em vaig adonar que calia llevar aquesta llibreria 
i posar-hi una segona sala. D’aquesta manera, 
podiem mantenir en cartell durant més temps 
una pel·lícula que funcionés bé, com va ser el cas 
de Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 
Bruxelles (Chantal Akerman, 1975). Aquest film 
va ser un descobriment nostre i un autèntic èxit. 
Però si només disposaves d’una sala, et veies obligat 
a projectar la següent pel·lícula contractada, 
de tal manera que un altre s’aprofitaria del teu 

encert. Per això vam optar per les dues pantalles, 
tant en el Bleecker com en el Carnegie. La sala 
gran del Bleecker comptava amb 145 places. La 
petita, la James Agee Room, inspirada a la sala 
Jacques Robert de París, estava equipada amb 85 
butaques. En un primer moment, respectant la 
condició de no tenir ànim de lucre, vaig decidir 
oferir aquesta sala a alguns cineastes que hi 
recorrien cada dilluns i cada dijous amb les seves 
pel·lícules. Venien directament “del carrer” i 
projectaven el que havien rodat. Així és com van 
arribar Jim Jarmusch o Amos Poe.  
 
En aquests anys tot estava relacionat: per arribar 
al que dèiem la “new new wave”, era necessari 
que aquests cineastes emergissin del propi 
underground. Eren els cinemes de barri els que els 
acollien i els que mostraven les seves pel·lícules. 
Com a cineastes, Jarmusch o Poe se sentien molt 
influïts pel cinema francès. Allí trobaven el seu 
públic, ja que el moviment era constant, també 
en relació a la música. Acostumàvem a anar a un 
club situat al final de la Bleecker Street, en el raval, 
enfront del Salvation Army. Recordo veure per allà 
a Syd Vicius, per exemple. A la sisena avinguda 
estava el Blue Noti, on es podia escoltar el rock 
o el jazz de totes les èpoques. En aquesta zona hi 
havia una circulació constant. La Factory també 
estava allà. Al moviment es van afegir alguns 
pintors. El propi Roy Lichtenstein anava a veure 
pel·lícules a la nostra sala. Els interessos no eren 
comercials, simplement es tractava d’intercanviar 
idees de forma amistosa. Recordo que quan 
Langlois projectava les pel·lícules sense subtítols 
a la Cinémathèque Française, ens deia que era la 
manera d’aprendre millor el cinema. Durant una 
època vaig treballar com a projeccionista i em vaig 
adonar que tenia raó. En ocasions, quan veus una 
pel·lícula sense so, ets molt més conscient de com 
ha estat realitzada, sobretot si veus la reacció de la 
sala des de la cabina. En general, crec que quan les 
coses s’organitzen en excés, això va en detriment 
de l’interès artístic: amb molt d’ordre no pots fer 
art.  

El meu procés consistia a programar i a detenir-me 
de tant en tant per poder realitzar petites pel·lícules. 
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En aquest breu interval em reemplaçava un altre 
programador. El que succeïa és que aleshores no 
teníem por. M’agrada molt l’expressió anglesa 

“to dare”. Era com marxar d’un restaurant sense 
pagar. Consistia a jugar i arriscar-se, quelcom que 
avui s’ha perdut per culpa del consum. •

Nascut l’any 1959 a Moscou i resident a París, el 
cineasta Pierre Léon també forma part del consell de 
redacció de Trafic. El seu primer llargmetratge oficial data 
de 1994. També ha destacat com a actor en l’obra d’altres 
cineastes com Bertrand Bonello, Serge Bozon o Jean-Paul 
Civeyrac. Com a crític, després de formar-se en el periòdic 
Libération (al costat de Serge Daney i Louis Skorecki), a 
més d’a Trafic els seus textos poden trobar-se en altres 
publicacions, com Vertigo o les espanyoles Archipiélago i 

Lumière. Professor de direcció cinematogràfica a l’escola 
parisenca de La Femis, ofereix amb freqüència conferències 
sobre cinema a París, Lisboa i Moscou. La seva faceta de 
cantant es va unir a la seva obra fílmica el 2010 en el Centre 
Pompidou, quan una pel·lícula de remuntatge realitzada 
per ell es va projectar sobre el seu propi concert en viu, en 
l’espectacle titulat Notre Brecht. En l’actualitat redacta un 
monogràfic sobre Jean-Claude Biette.
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Entrevista amb Ken i Flo Jacobs.
Part I: Interrupcions
Interview with Ken and Flo Jacobs.
Part I: Interruptions

David Phelps

RESUM

En aquesta conversa l’autor comenta amb el cineasta Ken 
Jacobs –en presència de la seva esposa, Flo Jacobs– diferents 
passatges de la seva vida: la seva infància a Williamsburg; 
la revelació de la seva adopció paterna i de les vicissituds 
que va viure la seva mare, reflectides en el paper de la dona 
en algunes pel·lícules de l’època –especialment de Frank 
Capra–; la cultura jueva clàssica i moderna; les sessions 
dobles a què solia assistir, amb una pel·lícula de cowboys i 
una yiddish; la seva formació a l’escola de l’Eastern District; 
el seu descobriment de les projeccions al MoMA i Cinema 
16, la projecció de The Blood of Jesus a Anthology Film 
Archives i el programa «Essential Cinema» i les classes amb 
Hans Hofmann i la seva possible influència en algunes 
obres de Jacobs, com per exemple Window.
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ABSTRACT

In this conversation the author discusses with Ken Jacobs – 
in the presence of his wife, Flo Jacobs – different passages 
from his life: his childhood in Williamsburg; the revelation 
of his adoption by his father and the vicissitudes lived by 
his mother, reflected in the role of the woman in some films 
of the time – especially those by Frank Capra; classical and 
modern Jewish culture; the double bills he used to attend, 
with a cowboy and a Yiddish film; his education in a school 
of the Eastern District; his discovery of the screenings at 
MoMA and Cinema 16, the screening of The Blood of 
Jesus at Anthology Film Archives and the programme 
‘Essential Cinema’ and the classes with Hans Hofmann 
and his possible influence in some works by Jacobs, such 
as Window. 

KEYWORDS

Ken Jacobs, Flo Jacobs, biography, underground, Jewish 
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Carregant amb Ladrón de bicicletas (Ladri di 
biciclette, Vittorio De Sica, 1948) d’una banda, 
i amb Betty Boop de l’altra, penso que l’obra 
fílmica de Jacobs és com peregrinacions diletants: 
exploracions de terres estranyes que només poden 
desplegar-se com una sèrie de digressions d’un lloc 
a l’altre. Un acudit llarguíssim sense bon final per 
a la vista. Com vam convenir, la nostra conversa, 
la primera de diverses que vindran, tindria lloc 
a l’aire lliure i estaria oberta als desviaments –ja 
fossin provocats pels nostres propis pensaments 
capriciosos o per la gent que s’aturava–. En 
aquest àudio abismal, ens vaig registrar als tres –a 
en Ken, a la Flo i a mi– asseguts al vestíbul del 
MoMA abans de l’estrena de les noves pel·lícules 
d’Ernie Gehr, i després passejant-nos fins a les 
nostres butaques. Vam començar amb la infància, 
i la resta, adequadament, és una seqüència 
d’interrupcions.

***

David Phelps: Comencem. Va créixer a 
Williamsburg?  
 
Ken Jacobs: Sí.  
 
D. P.: A quina part de Williamsburg?  

K. J.: Prop del mar, a Berry Street, prop de Division.  
 
D. P.: Hi ha tornat alguna vegada?  
 
K. J.: Sí, és clar.  
 
D. P.: Sí?  
 
K. J.: Vaig veure allò i em volia posar a plorar i…
 
[Primera interrupció. Telèfon].
 
K. J.: Aquest és un dels grans cineastes. Jim 
Jennings […] (A Jim Jennings) T’hem portat una 
cosa, així que ens veurem aviat.
 
D. P.: Estàvem parlant de Williamsburg. De què 
es lamentava?  

K. J.: Bé, va ser abans de la meva educació de 
classe mitjana.  
 
D. P.: Això vaig llegir. Sempre llegeixo que va 
arribar d’una vida de classe obrera, però també 
llegeixo que anava a clubs de camp quan tenia uns 
16 anys i totes aquelles cerimònies de la maduresa 
[En l’original bar mitzvahs, NdT].  
 
K. J.: Clubs de camp? Bar mitzvahs. Amb prou 
feines. Però no vaig conèixer el meu pare. I aquest 
tipus, que va dir que era el meu pare, em va portar 
amb ell quan la meva mare va morir. I només fa 
uns anys em vaig adonar que no podia haver estat 
el meu pare biològic. Va ser un gran alleujament.
 
D. P.: Com ho va saber?  

K. J.: Em van dir que l’era, així que m’ho vaig 
creure. I crec que va ser a principis de la dècada 
del 2000, vaig començar a pensar que no hi havia 
cap mena de semblança. I tenia tres fills que sí que 
se li assemblaven. La meva mare va emmalaltir, 
segons em va explicar la meva àvia, quan va sortir 
corrent de casa en un hivern fred, sense l’abric, 
perquè dos dels seus germans s’havien deixat 
caure per la casa i li estaven dient puta.  

Ella tenia dinou anys quan jo vaig néixer. Era molt 
brillant, s’hauria graduat amb les millors notes, i 
era maca, però sospito que va ser víctima d’aquella 
propaganda de l’amor de l’època. M’imagino que 
el meu pare era el senyor Hanky Panky. Així que 
havia de casar-se i en Joe va veure que ella estava 
embarassada. Es van divorciar abans que jo naixés.  
 
D. P.: Però llavors aquest tipus també és 
responsable de la seva mort.  
 
K. J.: Sí. Sí, els seus germans gàngsters.
 
D. P.: Així que se’l va emportar sense cap 
remordiment?  
 
K. J.: Remordiments. No, no coneixia els 
remordiments. Realment no coneixia els 
remordiments. Ell i la seva segona dona tenien un 
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nen de dos anys, i no volien tenir més nens, i crec 
que ella estava preocupada per mi, perquè vivia 
als suburbis amb els meus avis, i ells duien una 
vida de classe mitjana. Per això crec que la idea 
de portar-me amb ells va ser d’ella. Però aquest 
matrimoni tampoc va durar gaire.

Només coneixia en Joe per algunes visites quan 
ell i la meva mare s’escridassaven, suposo que per 
la manutenció del nen. Jo no sabia que el meu 
cognom era Jacobs i és bastant incòmode a dia 
d’avui.  
 
D. P.: Llavors no creu que el seu cognom sigui 
Jacobs.
 
K. J.: Bé, havia estat Rosenthal o això havia 
cregut.  

[Flo interromp, i explica una cosa sobre la seva 
mare, que es va casar per donar a Ken Jacobs un 
cognom patern].  
 
K. J.: Crec que era molt necessari per a la 
meva mare –hem estat veient pel·lícules des de 
començaments dels anys 30, i moltes pel·lícules 
són sobre dones que tenen bebès fora del 
matrimoni–.  
 
D. P.: Barbara Stanwyck, Loretta Young…
 
K. J.: Sí, una rere l’altra. Víctimes brillants.  
 
D. P.: Quines pel·lícules en particular?  
 
Flo Jacobs: Una que acabem de veure anomenada 
Young Bride (William A. Seiter, 1932). I la realitat, 
el veritable final, és gairebé sempre diferent del 
final feliç.
 
K. J.: Hollywood es converteix en una recepta per 
als finals feliços.  
 
D. P.: Sí, la mostren morta, i després, al següent 
pla, la mostren viva de nou.  
 
F. J.: Se li cau el verí.  

K. J.: Se li cau el verí.  
 
F. J.: Era a punt de beure-se’l.  
 
K. J.: Barbara Stanwyck està estupenda en aquesta 
antiga pel·lícula de Capra.
 
F. J.: N’hi ha una altra de genial anomenada 
Mujeres ligeras (Ladies of Leisure, Frank Capra, 
1930). 
 
D. P.: No l’he vista.  
 
K. J.: Si vols entendre com va arribar a la fama 
Barbara Stanwyck –estava horrible en els últims 
anys–, aquí està increïble. Es bolca completament 
quan li toca.  

D. P.: Veu aquestes pel·lícules i les considera com 
a imatges projectades de la joventut dels seus 
pares.  

K. J.: Entenc com la meva mare… En primer 
lloc, està la potent propaganda entorn de l’amor. 
No hi ha cap idea de propagació, només amor. 
Has de trobar l’amor, t’has de guanyar un noi i li 
has de donar tot el que puguis. I després s’acaba 
la pel·lícula i un s’ha d’ocupar durant tota la 
seva vida de les conseqüències del món real. Va 
salvar el capitalisme. Els pobres micos estaven 
preocupats pel romanticisme al voltant de l’acte 
sexual, les preocupacions econòmiques van 
arribar immediatament d’allà. Era una cosa que es 
va fer conscientment, la revolució suplementària 
de la pel·lícula d’amor fins a la propera guerra, els 
preparatius de la qual es van encarregar de fer les 
pel·lícules d’acció.  
 
D. P.: És interessant –almenys en les pel·lícules– 
com fan que les dones siguin realment dures, 
perquè fins i tot encara que siguin dependents 
dels homes, han de sortir i aconseguir les coses per 
si mateixes. I es mouen a través d’aquests homes 
que no els interessen en absolut. Una cosa que no 
es pot dir de les pel·lícules d’avui.
   
K. J.: Joe Jacobs tenia motius per estar ressentit. 
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Va haver-hi moltes pallisses, que van començar als 
set anys. No em deia pel meu nom fins que es 
va veure forçat per la seva tercera dona, em deia 
Estúpid o Idiota fins que vaig complir 12 ó 13. 
El vaig abandonar quan vaig complir 16, tornant 
a Williamsburg. Van passar uns quants anys fins 
que el meu tartamudeig va amainar.
  
Realment és una cosa que cal veure. TCM està 
fent que el passat estigui disponible per a nosaltres.  
 
D. P.: És el seu passat.  

K. J.: Sí. Certament, el que em va portar al món. 
Per això fins i tot perdono al Professor Dimples 
que sigui tan molest.  
 
D. P.: Al Professor Dimples?  

K. J.: El tipus que presenta les pel·lícules.
 
F. J.: Robert Osborne.  

D. P.: Amb la història oficial del cinema mai saps 
amb seguretat si l’ha vista.
 
K. J.: Nosaltres no escoltem –som verges de Robert 
Osborne–… I aquesta música mòrbida que sona 
abans de la pel·lícula, és realment mòrbida…  
 
D. P.: Sempre estic fascinat amb les diferències 
en els decorats entre l’apartament de solter del 
presentador més jove i Robert Osborne, que 
suposadament veu les pel·lícules de Loretta Young 
a prop d’uns llibres enquadernats en cuir.  
 
F. J.: I la xemeneia.  
 
D. P.: L’última vegada vam estar parlant sobre Fueros 
humanos (Man’s Castle, Frank Borzage, 1933).
 
K. J.: Sí, és bella. Era un dels molts que estimava 
a Loretta Young quan era jove. Així em vaig casar 
amb Flo.  
 
D. P.: I la seva història en la vida real, que tenia 
aquest fill amb Clark Gable que havia d’amagar.  

F. J.: Després va adoptar el nen.  
 
D. P.: Era una època fotuda per als pares i els nens.  
 
K. J.: Molt fotuda. Fotuda, aquesta és una paraula 
profètica. They’re not just messed up, they’re fucked 
up!
 
D. P.: Hem de dir als espanyols que no tradueixin 
aquesta frase, ja que tothom la coneix, i no hi ha 
manera de traduir-la.  
 
K. J.: Et diu quin lloc ocupa en les nostres vides. 
No sabem què fer amb aquesta energia sexual 
–mira tota aquesta gent, no existirien si no fos 
per tota aquesta incessant energia sexual–. Ha de 
gastar-se; ha de formar els altres humans, altres 
criatures com aquestes. Aquesta copiosa sort que 
tenim com a éssers és la que permet que totes 
aquestes guerres ocorrin, que puguem ser tan 
dilapidadors amb nosaltres mateixos.  

D. P.: Estava llegint sobre això a Gaza, just ara; 
en part la raó per la qual estiguin assassinant tants 
nens en els atacs d’Israel es deu al fet que més del 
50% de la ciutat està formada per nens.  
 
K. J.: Ara està parlant d’Israel.  
 
D. P.: Bé, vull sentir sobre la cultura jueva, ja que 
també és l’experiència del meu pare. Però podem 
saltar a la cultura jueva moderna.  
 
K. J.: No entenc el món –vull dir, quan sento que 
els jueus eren una minoria, penso, què? Vull dir: 
tothom qui conec és jueu. Però la mala lliçó de la 
Segona Guerra Mundial, per a Israel, és que si ets 
feble et pots aliar i ho pots fer amb el fanfarró més 
gran que tinguis al voltant. I després pots fer-te la 
víctima lliurement.  
 
D. P.: Torna a fer el que et van fer.  
 
K. J.: L’experiència els va condicionar.  
 
D. P.: És una cosa molt fotuda. Sembla que és 
políticament correcte que més de la meitat del 



país recolzi Israel, com si s’estigués recolzant 
la minoria que va ser oprimida durant 
l’Holocaust.  
 
K. J.: Es deu a l’11 de setembre.  
 
D. P.: Correcte, ja que ara tenim una nova 
minoria maligna, que són els musulmans. Se’ns 
diu constantment que si no recolzem Israel, 
som antisemites, cosa que sona molt antisemita, 
creure que tota la cultura jueva ha d’estar inclosa 
en la cultura de la guerra, que tot el judaisme és 
sionisme. L’oposat d’això seria…

K. J.: Betty Boop.  
 
D. P.: Sí! Yiddish, els germans Fleischer. El meu 
pare, en el Lower East Side, havia de comprar les 
entrades del cinema per a la seva mare perquè era 
una cosa contrària al Sabbath, el fet de comprar-
les ella; així que li donava una mica de diners com 
a regal, ell li comprava les entrades i tornava a 
casa. Ella pensava que era la reencarnació de la 
Reina Esther, així que baixava pel carrer i saludava 
els venedors de peix amb un toc molt refinat cada 
matí. On escoltes o veus aquest tipus de coses 
registrades en la cultura? Quan parlem de la 
cultura jueva ara tot és monolític.  
 
F. J.: Quan la meva mare deia que ella i les 
seves germanes anirien a la sessió del dissabte al 
matí, el seu pare no estava d’acord, però la mare 
s’encarregava que el pare no se’n assabentés.  
 
K. J.: Quants nens hi havia?  
 
F. J.: Vuit.  
 
K. J.: La meva àvia tenia set filles i un fill.  
 
D. P.: I té germans i germanes –té falsos germans 
i germanes, no és així?  
 
K. J.: Sí, tinc falsos germans i germanes. Dos 
falsos germans.  
 
D. P.: Es parla amb ells?  

K. J.: Només amb un d’ells, l’Allan, i parlem 
potser unes dues vegades a l’any –és molt amable. 
I el meu pare –Joe Jacobs– era molt bo en els 
esports. Li anava bé en les lligues petites de 
beisbol, […] però es va donar un cop a l’esquena, 
una llarga història. Però òbviament va jugar al 
beisbol després d’allò, sempre era algú molt, molt 
sorprenent. Així que l’Allan té el seu talent per als 
esports.
   
D. P.: Solia practicar algun esport quan era nen?
  
K. J.: Sí, però era regular, normal, no era 
excepcional. Vull dir, això era una mica més.  
 
D. P.: Però què feien per divertir-se el 1940? 
Tenien uns set anys a l’època de la Segona Guerra 
Mundial.  
 
K. J.: Era un nen normal.  
 
D. P.: Però era una infància normal per a tothom?
  
K. J.: No, però la meva àvia era una gran mare per 
a mi. I el meu avi estava sempre massa cansat com 
per involucrar-se –era molt dolç, molt amable–. 
Em portava al cinema els diumenges a veure una 
pel·lícula de cowboys i una pel·lícula yidddish.  
 
D. P.: Recorda com eren? Com les pel·lícules 
d’Ulmer?  
 
K. J.: Recordo una pel·lícula en què un home –
crec que la vam veure realment uns anys després– 
torna a casa després d’haver estat a la presó, però 
la casa ja no hi és, així que s’asseu plorant a la 
vorada.
 
D. P.: Com en una pre-Las uvas de la ira (The 
Grapes of Wrath, John Ford, 1940).
 
K. J.: Així que les pel·lícules eren sovint molt 
tristes; les pel·lícules yidddish i les de cowboys 
eren feliçment idiotes.  
 
F. J.: Era generós per la seva banda, ja que no 
sabria anglès.  
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D. P.: I eren sessions dobles o es projectava en 
cinemes separats?  
 
K. J.: No, no, eren sessions dobles.  
 
D. P.: I hi havia una gran quantitat de públic que 
no parlava yidddish que anava a veure pel·lícules 
en yidddish i gent que no parlava anglès que 
anava a veure pel·lícules en anglès?  

K. J.: Hi havia suficient públic. Recordo estar 
jugant sota unes butaques quan em van portar 
a veure Esmeralda, la zíngara (The Hunchback of 
Notre Dame, William Dieterle, 1939).
 
F. J.: També vas dir que hi havia un cinema de 
Hollywood, és veritat? Era el cinema on vas veure 
La parada de los monstruos (Freaks, Tod Browning, 
1932)?
 
D. P.: Va veure La parada de los monstruos de nen?
  
K. J.: D’adolescent. I era increïble. Era en 
algun petit cinema sota les vies de Broadway a 
Brooklyn, el L, i projectaven totes les pel·lícules. 
Sempre anava i em deia: «Qui va fer això? Qui va 
tenir aquesta idea?». Totes les antigues i genials 
pel·lícules de Hollywood es veien allà.  
 
D. P.: Per tant va començar a veure De Sica i el 
neorealisme italià quan va començar a anar al 
MoMA, uns anys més tard.  
 
K. J.: Sí, quan vaig començar a anar al MoMA 
vaig conèixer Cinema 16, vaig conèixer les sales 
de cinema artístiques de Nova York. Encara estava 
a Williamsburg en aquella època.  
 
D. P.: Però d’alguna manera les pel·lícules 
yidddish també són underground. Es feien per a 
un públic local a canvi de molt poc.  
 
K. J.: No hi havia pensat. Ens va agradar una 
que vam veure uns anys després. Un cinema de 
la Segona Avinguda va començar a projectar 
antigues pel·lícules yidddish amb actuacions. 
Era meravellós. I normalment les actuacions 

consistien que els antics intèrprets apareixien i 
feien les seves coses, duien a terme les seves velles 
rutines, i també estaven els intèrprets joves.  
 
F. J.: I la gent, a la sala, estava totalment 
familiaritzada amb ells.  
 
D. P.: A quin any va ser això?  

F. J.: Va ser en els seixanta.  
 
K. J.: I això es va convertir… El cinema es va 
convertir en…  
 
F. J.: El Fillmore East.  
 
K. J.: El Fillmore East. Érem joves, i grans, 
comparats amb la resta del públic.
 
D. P.: Portaven la resta de gent del món de 
l’avantguarda a veure aquestes projeccions?
  
K. J.: No, no ho vaig fer. Vaig intentar projectar-
les –en alguna ocasió, després que hagués 
començat a funcionar Anthology, els vaig 
pressionar perquè fessin un cop d’ull a una de les 
pel·lícules de negres, The Blood of Jesus (1941), 
dirigida i interpretada per Spencer Williams. 
P. Adams Sitney hi era, i un cop va acabar la 
pel·lícula, va dir: «hem de rentar la pantalla». 
Em va molestar molt. Per mi era una pel·lícula 
meravellosa. Vaig intentar que Anthology s’hi 
interessés com a part del seu programa «Essential 
Cinema». «Essential Cinema» crec que és una 
de les pitjors idees de la història. Una de les 
pitjors idees de la història. Hauria de ser el 
cinema essencial del Jonas, o el cinema essencial 
d’aquestes persones. Qui decideix el que és el 
cinema essencial? És essencial per a la teva vida. 
I tenim vides diferents.  

D. P.: Així es converteix en una expurgació, quan 
treballes per a una comissió.  
 
K. J.: Quan fas una cosa anomenada «Essential 
Cinema», és estúpid. El cinema essencial hauria 
de ser aquest i aquell.  
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[En Flo suggereix que baixem a la sala. Baixem 
–hi ha soroll i imatges pertot arreu, gent parlant 
i pantalles, cada planta s’ha convertit en una sala 
de cinema, esperen a la porta per entrar a les 
sales].
 
D. P.: Potser hauríem de gravar a la cambra de 
bany, ha de ser l’únic lloc tranquil que queda.

K. J.: La cambra de bany solia ser aquí un lloc 
prohibit per a mi –era un local gai–. Un dia hi 
vaig haver d’anar, i així és com vaig descobrir que 
baixant les escales projectaven pel·lícules. Si no 
hagués tingut ganes d’orinar, realment, podria no 
haver arribat enlloc. [Riures].  
 
D. P.: Va ser una pixada fatal.  
 
[Ens asseiem].
 
D. P.: Suposo que hem d’accelerar per la seva 
vida, per arribar als grans èxits.  

K. J.: Quan vaig tornar a Williamsburg vaig anar 
a l’escola de l’Eastern District i el millor que em 
va succeir allí és que em van donar un passi per 
al Museum of Modern Art. Però jo no pertanyia 
a cap entorn. No pertanyia a la classe mitjana, 
al món jueu, ja no pertanyia a ningú. El meu 
camí s’havia bifurcat del dels meus amics i estava 
bastant sol. Estava pensant i escrivint sobre això 
precisament ahir, i em vaig començar a sentir 
molt malament. Estava fotudament sol. Tenia 
una pilota de bàsquet i me’n anava a jugar sol, o 
de vegades trobava algú amb qui jugar.  
 
D. P.: Quina edat tenia llavors?  
 
K. J.: 15 ó 16. Només em vaig quedar a casa de 
la meva àvia i del meu oncle durant un any o així, 
no més, potser un any i mig, i després em vaig 
mudar a una habitació moblada a Manhattan. 
Vaig anar a diverses escoles públiques diferents 
–institut i secundària– i crec que en total vaig 
arribar a comptar una dotzena.
 
D. P.: Com va succeir això? Joe Jacobs el perseguia?  

K. J.: No, ell i la seva primera dona es van 
divorciar. I jo vaig començar a viure en diferents 
llocs.  

F. J.: Amb diferents ties.  
 
K. J.: Ties que estaven boges.  

F. J.: Estaves fent secundària.  
 
K. J.: Sí, estava fent secundària, i vivint en 
llocs on no em volien i on jo no els volia. Era 
fastigós. I llavors, oh, en Joe va tenir èxit amb la 
reedificació, per segona vegada –la gran casa de 
West Hempstead s’havia cremat dues setmanes 
abans que ens hi instal·léssim. Em vaig instal·lar 
una altra vegada amb ell i la seva tercera dona, 
però això només va durar com un any i vaig 
tornar a Williamsburg. Podia tenir contacte amb 
Williamsburg durant aquells anys perquè estava 
vivint a Brooklyn, a només mitja hora amb 
tramvia, així que podia estudiar per al meu bar 
mitzvah amb algú que estigués a prop de la casa 
on vivia la meva àvia. Podia tenir contacte amb 
ella.  
 
D. P.: La bar mitzvah va ser cap al 1946?  
 
K. J.: Va ser absurd. Sí, 1946. En Joe es va casar el 
dia següent i no em van convidar.  
 
D. P.: Sabia que s’anava a tornar a casar?  
 
K. J.: Oh sí. Però no estava convidat a les noces 
perquè semblava massa gran.  
 
D. P.: Perquè tenia 13!  
 
K. J.: Perquè estava avergonyit de tenir aquest fill 
de 13 anys. El feia semblar massa gran.  
 
D. P.: Era doncs un home preocupat per les 
aparences socials.  
 
K. J.: Era un autèntic tocacollons.  
 
D. P.: On era la bar mitzvah?
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K. J.: A Brooklyn. Era en el temple; no 
m’interessava, però hi havia un banquet al 
soterrani –tenia una sala per a això–. Així que no 
valia per a res. Una de les coses més destacables 
és que vaig estudiar durant mesos per ser capaç 
de dir aquelles coses en hebreu de les quals no 
recordo res. El noi que em va fer classes era molt 
amable, un dels pocs jueus alcohòlics. Tenia una 
habitació minúscula que donava al carrer, i podia 
veure els nens jugant, i a ell li agradava que begués 
una mica d’alcohol amb ell –era molt amable–. 
Podíem parlar-nos amb franquesa.  
 
D. P.: Ell només parlava hebreu?  
 
K. J.: La meva àvia només parlava yidddish, així que 
jo havia de parlar yidddish com a llengua principal.  
 
D. P.: El meu pare també.  

K. J.: Sí. Així que estava en el podi, al principi, 
i per a la meva sorpresa, aquells nois que estaven 
oficiant la cerimònia s’inclinen sobre mi mentre 
estava llegint i em passen una traducció fonètica 
en anglès. Va ser impactant. Em vaig quedar 
impactat: era una corrupció.
   
D. P.: Era profà.  
 
K. J.: Ho era realment. Ja saps, aquí, nosaltres…  
 
[Interrupció d’un altre tipus que agraeix a Ken 
que li hagi prestat el seu equip].
 
K. J.: Així que va ser impactant. Però ja saps, 
Déu meu, ens hem desprès de tot aquest tipus de 
coses religioses. Ja et vaig explicar que quan vaig 
deixar de creure en el conill de Pasqua Déu se’n 
va anar. Vull dir: mai vaig sentir una crisi ni res de 
semblant. Simplement se supera.  
 
D. P.: Però crec –no ho sé– que molta gent 
segueix sent religiosa malgrat no creure en Déu. 
Li agraden els ritus i els rituals.  
 
K. J.: Sí, bé, puc entendre-ho. La Flo vol celebrar 
la Pasqua Jueva.  

F. J.: Sí.  
 
K. J.: Per què?  

F. J.: No t’agrada el menjar?  
 
K. J.: M’agrada una mica, però és tan ridícul.  
 
[Interrupció: algú pregunta si seguim parlant].
 
F. J.: Potser hauria de posar les nostres jaquetes 
al centre.  
 
K. J.: No, no, tindrem lloc. [Riures]. El cinema 
d’avantguarda no és tan popular.  
 
[La Flo col·loca les jaquetes per guardar els 
seients].

D. P.: Llavors, què va fer per trobar feina després 
de la secundària?  

Va anar directament a buscar feina com a 
guardacostes? Va abandonar els estudis de 
secundària o es va graduar?
 
K. J.: En certa manera em vaig graduar –
tenia bastants crèdits–. En realitat no: no tinc 
un diploma ni res d’això; tinc un certificat 
d’assistència.  
 
[John MacKay arriba, pregunta pel Hurricane 
Sandy, que ha deixat els Jacobs a les fosques 
durant una setmana].
 
D. P.: Volia preguntar-li en què va treballar. Va 
treballar com a conserge en algun moment?  
 
K. J.: Oh, això va ser després. Va ser una de les 
millors coses.
 
D. P.: [Riures]. Mosso de quadra…
 
K. J.: Sí, vaig treballar com a mosso de quadra. I 
ja sap, horrible, horrible, el més baix, vaig fer els 
treballs pitjor pagats. Oh, déu, no em portis per 
aquí. Ens vam conèixer a…
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F. J.: Provincetown.  

K. J.: Provincetown, 2001.
 
F. J.: 1961.
 
K. J.: Oh, no, ho sento, ho sento. M’he confós 
pel tema de què parlàvem. Aquella època va ser 
horrible.  
 
D. P.: Per què estava a Provincetown a l’estiu? 
Quin era el motiu?
   
K. J.: Hofmann –Hans Hofmann– estava fent 
classes, encara que se suposa que no, eren classes 
informals.
 
F. J.: Perquè a aquella època s’havia jubilat.  

K. J.: Sí.  
 
D. P.: Llavors, com va començar a relacionar-se 
amb Hans Hofmann?  

Treballava de dia o de nit? Anava un parell d’hores 
a veure Hans Hofmann?  
 
K. J.: Sí, era una cosa així. Bé, estava el compte del 
govern en suport als soldats que pagava l’escola, 
i vaig poder estudiar pintura en una escola molt 
dolenta. Amb Raphael Soyer, que era un professor 
horrible per mi, i després vaig anar amb un 
amic al Whitney Museum: tenien una exposició 
americana d’obres…
 
F. J.: Potser era la biennal.  
 
K. J.: La biennal. I hi havia una pintura de 
Hofmann que em va deixar fora de combat. El 
meu amic em va dir que feia classes a Nova York 
i que sovint prenia un parell de persones com a 
monitors.

F. J.: El teu amic no era Alan Becker?
 
K. J.: Sí, Alan Becker. Vaig ficar els dibuixos en 
una carpeta i me’n vaig anar a veure’l, va estar 

veient-los i em va dir que clar. [Riures]. Realment 
mai vaig tenir deutes, però podia assistir a les 
classes i estudiar com qualsevol altre. No recordo 
que m’haguessin cridat a files.  
 
D. P.: Recorda com va reaccionar davant la seva 
feina?  
 
K. J.: Diguem que canviava constantment 
d’opinió i molt sovint estripava el teu treball. El 
va estripar i després va reflexionar.  
 
F. J.: Era conegut per això.  
 
D. P.: És com el que ha dit sobre Jack Smith al 
metro.
 
F. J.: Sí… que s’havien d’estripar els cartells del 
metro.

K. J.: Oh déu meu, mai hauria fet aquesta relació. 
[Riures]. Però és veritat.  
 
F. J.: El nostre amic Max tenia dibuixos fets al 
carbonet que Hofmann va tornar a muntar 
després d’haver-los estripat, canviant fragments.  
 
D. P.: Alguna vegada va fer això per al seu propi treball?  
 
K. J.: Crec que més d’una persona. Crec que de 
Kooning usava aquest mètode. De totes maneres, 
en aquesta ocasió va arribar i va fer això, va canviar 
tot de lloc: «això hauria d’anar aquí, això aquí», i, 
al final, va retrocedir i va dir: «no volia fer això, 
era un bon dibuix».  
 
D. P.: No va poder evitar-ho.  
 
K. J.: És  clar.  
 
D. P.: Per tant tenia una forma de veure l’art en 
què ell el tornava a treballar.

K. J.: Sí. I també li agradava el meu cap. Un dia 
se’n va apoderar, com si fos un cabdell o alguna 
cosa així, el va girar, ja saps, mira aquest avió i 
aquell avió. [Riures].
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D. P.: Però aquest mètode d’ensenyament no és 
tan diferent del seu, no? Fa coses semblants amb 
les pel·lícules que troba. Les esbocina i les torna 
a unir.  
 
K. J.: Això és interessant.  
 
D. P.: Està d’acord?  
 
K. J.: No, no ho crec. El que dius em sorprèn.  
 
D. P.: Perquè s’ha escrit molt sobre com se sent 
influït per l’art de Hofmann, però no sobre com 
se sent influït per com ensenyava…  
 
K. J.: Això és indubtablement cert. Déu meu, 
estic sorprès. Ja saps, fem aquestes coses...

F. J.: Es deriva de l’anàlisi també.  
 
K. J.: De l’anàlisi, sí, però això era la seva anàlisi.  
 
D. P.: Només era una manera diferent de veure 
l’art en aquell moment?  
 
F. J.: Bé, té a veure amb les dinàmiques. T’animava 
a veure l’espai com una dinàmica dins dels quatre 
angles de les vores de l’enquadrament.  
 
D. P.: Com una estètica que consistís a veure el 
que hi havia no havent pensat inicialment que hi 
era?  
 
K. J.: Va dir que petits canvis molt superficials 
es poden convertir en capbussades enormes en 
l’espai. Així que rere la veritat de la seva superfície 
està el fet de la seva llisor –però indicant tot 
tipus d’esdeveniments espirituals, de moviments 
en desacord amb la superfície–. És algú que està 
molt atent al model: es tracta d’una estructura 
arquitectònica on s’ha de posar tota l’atenció, 
amb la qual s’ha de ser respectuós.  
 
D. P.: Es podria comparar amb alguna cosa dins 
de la seva obra, com Window (1964), on primer 
està el moviment de la càmera, però després 
sembla tractar-se del moviment de l’edifici, i 

després sembla ser la pròpia pantalla la que es 
mou, depenent tot d’aquesta idea que la pantalla 
és un pla estable dins del qual els objectes poden 
moure’s –per la qual cosa el respecte per la pantalla 
està a costa de la realitat que va filmar, i viceversa–.  
 
K. J.: Sí, sóc un vell estudiant de Hofmann. 
[Riures]. Li dec molt.  
 
F. J.: Portes dient això des que et vaig conèixer.
 
D. P.: Veu alguna diferència real entre l’acostament 
d’ell i el seu?  
 
K. J.: El meu acostament és essencialment els 
germans Marx.  
 
D. P.: Crec que hem de fer un zoom fins als anys 
60, que és del que se suposa que hauríem d’estar 
parlant –però hi ha tant, massa coses de què 
parlar–.  
 
K. J.: La meva desgraciada núvia, que es va 
suïcidar en aquesta època.
 
D. P.: Oh!  
 
K. J.: Sí.
 
D. P.: Vivia a Orchard Street.  
 
K. J.: No, no, vaig filmar Orchard Street (1955), 
i mentre ho feia vivia una illa a l’est, a Ludlow, 
per no haver de pagar diners pel transport. Estava 
buscant un tema que fos contingut, contingut. 
Realment tenia molt pocs diners. Sovint anava 
caminant des de Lower East Side fins a casa de 
la meva àvia, a Williamsburg, per poder sopar, i 
després tornava caminant; no li podia dir com de 
destrossat estava. I vaig fer això durant anys.  
 
D. P.: Recordo aquest pla en què el cotxe marxa, i 
tothom es queda mirant el cotxe, i està aquesta idea 
d’algú abandonant aquest carrer i anant a un altre 
carrer, potser només a una illa de distància, essent 
un gran esdeveniment –ja saps, que algú tingui un 
cotxe i que puguin sortir del barri per uns minuts–.  
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K. J.: Vaig aprendre molt sobre com filmar el 
món: vaig aprendre que simplement és la teva 
feina, que no has de fer preguntes, que no has de 
disculpar-te, que no t’has d’avergonyir.  
 
[Següent interrupció. Jytte Jensen, comissari del 
MoMA –i el meu antic cap–. Més converses sobre 
e-mails que s’han perdut amb la tempesta, i sobre 
les capacitats del MoMA per projectar en 3D].

K. J.: Has vist pel·lícules de The OpenEnded 
Group? Hauries de veure-les… són belles.
 
[Una altra interrupció. Gina Telaroli].
 
D. P.: Ni tan sols hem arribat als anys 60. Però 
totes aquestes persones que vénen crec que són un 
altre tipus d’història, una història viva. •



EXPRMNTL, festival expandit. Programació i 
polèmica a EXPRMNTL 4, Knokke-le-Zoute, 
1967.
EXPRMNTL, expanded festival. Programming and 
controversy at EXPRMNTL 4, Knokke-le-Zoute, 1967.

Xavier Garcia Bardon

RESUM

En aquest article es recullen les diferents manifestacions 
i testimonis que conformaren la programació completa 
de la quarta edició del Festival international du cinéma 
expérimental de Knokke-le-Zoute (EXPRMNTL 4), el 
1967: la seva concepció per part de Jacques Ledoux i la 
Cinémathèque Royale de Bélgique i l’evolució del festival 
en les edicions anteriors, les preocupacions estètiques, 
polítiques i culturals, la programació de la competició i les 
activitats no cinematogràfiques, així com esdeveniments 
d’altres tipus, com l’espectacle multimèdia Moviemovie, les 
trobades per potenciar una xarxa internacional de cineastes 
experimentals americans, europeus o asiàtics (amb les actuals 
i futures cooperatives) o els concerts i les performances, 
desbordant els espais del casino on se celebrava el festival. 
Per últim, dins de l’atmosfera contestatària que marcà 
aquesta edició de 1967, es detalla un relat dels fets, des de 
les projeccions clandestines a les diferents manifestacions 
i formes de boicot al festival, marcant el moment en què 
possiblement les avantguardes estètiques i polítiques 
començaren a separar-se. Entre els testimonis fonamentals 
que recull aquest text, destaquen els dels cineastes Birgit i 
Wilhelm Hein i Harun Farocki.
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ABSTRACT

This article compiles the several manifestations and witness’ 
accounts of the 4th edition of the International Festival of 
International Cinema of Knokke-le-Zoute (EXPRMNTL 
4), celebrated in 1967: its conception by Jacques Ledoux 
and the Cinémathèque Royale de Bélgique and the 
evolution of the festival through its first editions, the 
aesthetic, political and cultural concerns, the competition 
programme and the non-filmic activities, as well as other 
events, such as the multimedia spectacle Moviemovie, the 
meetings to stimulate the creation of an international 
network of American, European and Asian experimental 
film-makers or the concerts and performances, which 
extended well beyond the spaces of the Casino where the 
festival was held. Finally, the essay details some of the 
events that happened within the atmosphere of protest that 
marked that edition of 1967: from clandestine screenings 
to several demonstrations and forms of boycott, signalling 
the moment at which aesthetic and political avant-gardes 
began to diverge. Among the witnesses here compiled, it is 
worth mentioning the accounts of the film-makers Birgit 
and Wilhelm Hein and Harun Farocki.
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«Per una vegada a la vida anava per davant 
de Godard: al començament de l’any vam 
interrompre un festival de cinema experimental 
a Knokke, Bèlgica, però afortunadament no les 
pel·lícules de Shirley Clarke i Michael Snow»1. 
Resumint, a quaranta anys de distància i en tres 
frases, el que havia estat per a ell l’any 1968, 
Harun Farocki evocava el 2009 la intervenció de 
què, quan era estudiant de cinema, havia format 
part a la quarta edició del Festival Internacional 
de cinema experimental de Knokke-le-Zoute.  

A finals de desembre de 1967, amb 
altres estudiants de Berlín i d’Ulm, atrets com 
ell pel descobriment de les noves propostes 
cinematogràfiques, Farocki havia emprès el camí 
fins a aquest balneari situat a la costa belga, desert 
en ple hivern. Allà, durant una setmana, davant 
del mar, en l’estrany marc d’un casino assetjat per 
centenars de cineastes i artistes d’avantguarda, 
visionaris, cinèfils, curiosos i “hippies”, 
EXPRMNTL 4 avaluava l’experimentació al 
cinema i a les arts.  

Organitzat per la Cinémathèque Royale de 
Belgique i concebut per Jacques Ledoux, que 
fou el seu comissari des de 1948 fins a la seva 
mort, el 1988, EXPRMNTL no havia conegut 
més de tres edicions fins llavors. La primera, al 
juny de 1949, havia comptat amb l’ambició de 
proposar la primera retrospectiva completa de 
les pel·lícules d’avantguarda produïdes des de 
la invenció del cinema, d’Oskar Fischinger a 
Norman McLaren, de Charles Dekeukeleire a 
Maya Deren, de Joris Ivens a Kenneth Anger. La 
segona (i primera sota el nom d’EXPRMNTL), 
organitzada el 1958 en el marc de l’exposició 
universal de Brussel·les, va permetre descobrir 
les primeres pel·lícules d’Agnès Varda, Jean-
Daniel Pollet, Walerian Borowczyk, Roman 
Polanski, Peter Kubelka, i cineastes als quals 

aviat se’ls etiquetaria com a underground, com 
Stan Brakhage, Stan VanDerBeek, Shirley Clarke 
o Robert Breer. La tercera, el 1963, establiria el 
dispositiu que faria entrar l’esdeveniment a la 
llegenda: organitzat entre Nadal i Any Nou, al 
casino de Knokke-le-Zoute, reunia cineastes, 
però també músics, escriptors, investigadors 
i artistes de totes les disciplines en el si d’un 
programa que encara avui impressiona per la seva 
amplitud i per la visió que Ledoux va intentar 
insuflar-li. Per Ledoux, el cinema d’avantguarda 
no podia ser encarat de forma independent 
respecte a les propostes formals paral·leles de 
les altres arts: era en relació amb la música, la 
literatura, les arts plàstiques, i en el cor d’una 
xarxa que enllacés aquestes disciplines, com calia 
entendre’l. Paral·lelament a les projeccions de les 
pel·lícules de Gregory J. Markopoulos, Henri 
Chopin, Ed Emshwiller, Takahiko Iimura, 
Ferdinand Khittl o Edmond Bernhard, el festival 
acollia una jornada completa consagrada a la 
música electrònica, que comptava entre d’altres 
amb la participació del Groupe de Recherche de 
l’ORTF (Ferrari, Parmegiani, Bayle) i de l’Estudi 
de música electrònica de la Westdeutscher 
Rundfunk de Colònia, un concert amb obres de 
Maderna, Boulez i Stockhausen, una exposició 
d’obres del Groupe de Recherches d’Art Visuel 
de París (Le Parc, Sobrino, Morellet) i debats amb 
els autors del Nouveau Roman (Duras, Pinget) 
i de la revista Tel Quel (Baudry, Sollers), però 
també investigadors, com Lucien Goldmann i 
Nicolas Ruwet. El mateix any, les presentacions 
clandestines de Flaming Creatures (Jack Smith, 
1963), pel·lícula maleïda de EXPRMNTL 3, 
exclosa de la competició i projectada per Jonas 
Mekas, P. Adams Sitney i Barbara Rubin a les 
seves habitacions d’hotel, representarien per 
al públic europeu el descobriment del cinema 
underground –la seva estètica i les seves estratègies 
de difusió–.  
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1. FAROCKI, Harun (2009). «Written Trailers». Harun 
Farocki . Against What? Against Whom?. Londres, Koenig 
Books/ Raven Row, p. 222. Farocki evoca igualment els 
esdeveniments de Knokke en un article publicat a la revista 

Trafic («Une extrême passion», Trafic, nº 30, estiu, 1999, 
pp. 17-20) i a la segona de les dues pel·lícules que el seu 
excamarada de classe a l’Acadèmia de Berlín, Gerd Conradt, 
va consagrar a Holger Meins (Starbuck - Holger Meins, 2001).



Si cada edició del festival havia proposat un 
panorama mundial de les experiències més audaces 
de la seva època, EXPRMNTL 4 aniria encara més 
lluny, cristal·litzant com molt pocs esdeveniments 
l’energia i les preocupacions (estètiques, culturals, 
polítiques) d’una època. En un document datat 
el 1974, Ledoux proporcionaria, uns anys més 
tard, la clau de la seva programació: «Hi ha 
tres aspectes en el festival: 1r la competició de 
pel·lícules; 2n les activitats no cinematogràfiques; 
3r l’imprevist. 1r i 2n donen lloc a 3r»2. És en 
l’articulació d’aquestes parts on s’amaga la força 
d’EXPRMNTL, el secret d’aquesta construcció 
oberta la complexitat de la qual ha estat destacada 
per diversos testimonis.

D’entrada, s’imposa una precisió: si 
tots aquells que van col·laborar amb Ledoux 
coincideixen a l’hora d’assenyalar la seva atenció 
omnipresent en totes les etapes de concepció i 
organització d’un projecte (per no esmentar el 
seu caràcter tirànic)3, quan es parla de Ledoux 
en el marc d’EXPRMNTL, com el recorda Jean-
Marie Buchet, «no s’ha de perdre de vista que es 
tracta d’un ens col·lectiu del que ell no és més 
que el cap (i per tant també el seu rostre)»4. Si 
Ledoux , definitivament, ho decideix tot fins al 
més mínim detall, un col·lectiu alimenta al seu 
voltant les seves reflexions i li permet elaborar 
l’esdeveniment. Còmplices de llarga durada, René 
Micha, Paul Davay, Yannick Bruynoghe i Dimitri 
Balachoff (tots crítics, apassionats pel cinema i per 
la cultura, però també artistes) componen aquest 

equip de programació que gravita al voltant 
de Ledoux, i que l’assisteix des de la recerca de 
finançament fins a l’organització de les activitats 
no cinematogràfiques, passant per la selecció de 
les pel·lícules5.

  
El primer gest de programació consisteix 

en l’elecció dels llocs de la celebració. Essent 
un balneari burgès desèrtic, durant el període 
de Nadal Knokke-le-Zoute sembla una ciutat 
fantasma, un decorat somiat per a una situació 
improbable. En aquesta bombolla abstracta del 
món i del temps, es tracta primerament de barrejar 
les referències, proposant als que volen assistir 
al festival (de dues a tres mil persones el 1967) 
d’assumir l’experiència d’una immersió total, 
durant una setmana, sense cap respir. Davant 
del mar, el casino sembla aleshores un espai per 
habitar i reinventar. Però si EXPRMNTL va poder 
celebrar-se, fou també gràcies a les relacions que 
van mantenir el president de la cinemateca, Pierre 
Vermeylen, un home d’altra banda diplomàtic i 
influent6, amb Gustave Nellens, el director del 
casino. Col·leccionista d’art (amb una predilecció 
per la pintura surrealista belga, com testimonien 
els frescs de Magritte i Delvaux que adornen 
les parets del seu establiment), Nellens presta a 
EXPRMNTL el seu casino i el seu personal.  

El que impressiona de cop, en veure la llista 
de les pel·lícules a competició, és l’amplitud de 
l’accepció del terme “experimental”, al voltant 
del qual els organitzadors fan cohabitar propostes 
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2. «Comité Consultatif X5. Réunion du 11 février 1974»: 
Cinémathèque Royale de Belgique, X5. Manifestacions no 
cinematogràfiques programades, rúbrica Rapport Comitè 
Consultatif. Aquest programa és també una constatació, ja 
que està formulat després de les agitades edicions del festival 
de 1963 i 1967.  

3. «Tot el que Ledoux ha emprès ha estat sempre assumpte 
de Ledoux de principi in fine» (Gabrielle Claes, entrevista 
amb l’autor, 26 d’abril de 1999); «Jacques Ledoux era algú 
molt possessiu, una persona tirànica i dominant, que volia 
fer i controlar tot» (Dimitri Balachoff citat per HEAD, 
Anne, A true love for cinema. Jacques Ledoux 1921-1988, 

Rotterdam, Universitaire Pers, 1988, p. 16).  

4. BUCHET, Jean-Marie, «Ledoux EXPRMNTL film», 
Revue belge du cinéma, n° 40, novembre, 1995, p. 34.

5. El jurat de la selecció, la composició del qual és sempre 
belga, va comptar el 1963 amb Dimitri Balachoff, Yannick 
Bruynoghe, Paul Davay, André Vandenbunder i Roland 
Verhavert.

6. Membre del Partit Socialista belga, Vermeylen fou 
senador de 1945 a 1974, Ministre de l’Interior de 1947 a 
1949 i de 1954 a 1958, Ministre de Justícia de 1961 a 1964 
i Ministre d’Educació de 1968 a 1972.



d’una gran diversitat. Segons el reglament de la 
competició, «El terme cinema experimental serà 
interpretat abastant totes les obres creades per al 
cinema o per a la televisió, que ofereixin l’evidència 
d’un esforç per regenerar o ampliar el cinema com 
a mitjà d’expressió cinematogràfica»7. Si un terç 
de les pel·lícules seleccionades són americanes, 
EXPRMNTL 4 no s’acontenta però amb ratificar 
el cànon underground. El seu programa presenta 
(i posa en tensió) una gran varietat de propostes, 
en què el caràcter experimental pot residir tant 
en la forma com en el fons o en la manera de 
tractar un tema: pel·lícules preestructurals, assaigs 
surrealistes, documentals poètics, pel·lícules 
d’animació humorístiques i collages animats, 
pel·lícules de ball i fins i tot un llargmetratge 
eròtic en cinemascop.  

Ledoux va insistir en el caràcter inèdit de 
les pel·lícules presentades: amb molt poques 
excepcions, la competició estava estrictament 
reservada als treballs que mai havien estat 
projectats, corrent el risc de descartar pel·lícules 
de els quals no obstant ja es conegués la 
importància8. I és aquí on intervé el geni de 
l’organitzador. Per estimular la creació, el festival 
es convertirà en productor. Ledoux, havent 
negociat un acord amb l’empresa Agfa-Gevaert, 
va aconseguir que la Cinémathèque rebés una 
important quantitat de pel·lícula en 16mm. que 
oferiria a un centenar de cineastes, prenent com 
a base una nota d’intenció. En efecte, es pot 
descobrir en aquest gest genial «una barreja de 
càlcul i de generositat»9. «Generositat»: Ledoux 
ofereix una ajuda simple i concreta als cineastes 
que estan escurats. «Càlcul»: assegura, al mateix 

temps, l’originalitat de la producció presentada a 
Knokke. Entre les 59 pel·lícules realitzades amb 
la pel·lícula regalada pel festival i sotmeses al 
jurat de selecció, figuren els projectes de Marcel 
Broodthaers, Martin Scorsese, Jean-Jacques 
Lebel, Piero Heliczer, Jud Yalkut i Werner Nekes. 
I per descomptat nombrosos desconeguts de qui 
la història no ha retingut el nom. 24 d’aquestes 
pel·lícules serien seleccionades, a les quals 
s’afegirien 66 títols més. La competició comptaria 
llavors en total amb 90 pel·lícules, repartides en 
11 programes, cadascun dels quals es presentaria 
dues vegades en un mateix dia.  

Ledoux prossegueix en l’elaboració del festival 
amb la composició del jurat de la competició. Shirley 
Clarke, Vera Chytilova, Walerian Borowczyk i 
Edgar Reitz seran el jurat d’EXPRMNTL 410. Tots 
han participat ja en almenys una edició del festival. 
Coneixen per tant el seu esperit. Ledoux treballa 
per construir una comunitat internacional, vetllant 
perquè existeixi una representació equilibrada 
de les diferents tendències i comprensions de la 
noció d’experimentació. Aquest jurat concedirà 
el gran premi a Wavelength (1967) de Michael 
Snow, i recompensarà especialment les pel·lícules 
de Lutz Mommartz (Selbstschusse, 1967), Stephen 
Dwoskin (Chinese Checkers, Naissant, Soliloquy, 
1965-1967) i Martin Scorsese (The Big Shave, 
1967).

Fora de competició, distribuïdes en 5 
programes projectats només una vegada, 
EXPRMNTL 4 presenta 70 pel·lícules més. A 
la vora dels treballs dels cineastes que participen 
o no a la competició, o dels membres del jurat 

7. EXPRMNTL 4. Fourth International Experimental 
Film Competition organized by the Royal Belgian Archive 
of Belgium. Casino Knokke / 25.XII.1967-2.I.1968, Royal 
Filmarchive of Belgium, publicat amb l’ajuda de la Belgian 
Commission for Unesco, 1967, no paginat.

8. Unsere Afrikareise (1966) de Peter Kubelka, per exemple, 
fou exclosa de la competició ja que havia estat presentada 
diverses vegades a Europa, i especialment per Ledoux al 
Musée du Cinéma. «La possibilitat de descobrir nous talents 
mai abans havia estat tan explícita, o havia estat tan provada», 

notarà P. Adams Sitney. SITNEY, P. Adams, «Report on 
the Fourth International Experimental Film Exposition 
at Knokke-le-Zoute», a Film Culture, nº 46, tardor, 1967, 
publicat –tardanament– a l’octubre de 1968, p. 7.

9. Segons les paraules de Danielle Nicolas, que fou més 
endavant l’assistent de Ledoux (HEAD, Anne, Op. Cit., 
pp. 54-55).

10. Pontus Hulten seria anunciat com el cinquè membre 
del jurat. Per malaltia, no hi acudiria.
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de la competició i les pel·lícules que han arribat 
massa tard per ser incloses al programa o que 
són massa antigues perquè els organitzadors les 
mantinguin (però totes elles pertinents a parer 
de Ledoux), trobem també totes les obres de 
l’expanded cinema del festival, en què tot porta a 
creure que és precisament el caràcter «expandit» 
el que les ha apartades de la competició (Ledoux 
volia que totes les pel·lícules fossin projectades 
en les mateixes condicions): Le Corbeau et le 
renard (Marcel Broodthaers, 1967), la projecció 
de la qual requeria una pantalla preparada 
que portés diverses inscripcions; Hawaiian 
Lullaby (Wim van der Linden, 1967), en què 
una ballarina amb els pits nus saltironeja per 
l’escenari davant de la projecció d’una posta 
de sol; The New Electric Cinema (Piet Verdonk, 
1967), projectada en una pantalla de paper 
d’alumini acompanyada del so produït per un 
aspirador; i finalment Speak (1962), de l’artista 
anglès John Latham, la projecció de la qual obre 
la performance Juliet & Romeo, en què un home 
i una dona pintats de vermell i blau, coberts 
de diaris, es despullen mútuament. Només 
dues pel·lícules en competició van presentar 
un dispositiu de doble pantalla: Il mostro verde 
(Tonino De Bernardi i Paolo Menzio, 1967) i A 
dam rib bed (Stan VanDerBeek, 1967).

A més d’aquestes propostes, els organitzadors 
van convidar l’Eventstructure Research Group i 
Sigma Projects dels Països Baixos (Jeffrey Shaw, 
Tjebbe Van Tijen i Theo Botschuijver) per 
presentar Moviemovie, un espectacle multimèdia 
en què quatre projectors difonen imatges 
abstractes i acolorides en una gegantina estructura 
pneumàtica transparent, informe i canviant, tot 
permetent acollir els espectadors que desitgessin 
submergir-s’hi. Entre la performance d’expanded 
cinema, el lightshow (les formes del qual estan en 
ple desenvolupament als Estats Units, de manera 
simultània a l’auge de la música psicodèlica) i 

l’atracció de fira sofisticada, Moviemovie és la 
reconfiguració més espectacular del dispositiu 
cinematogràfic clàssic presentada a Knokke. 
Gràcies a la programació d’aquesta obra i de totes 
les altres citades anteriorment, EXPRMNTL 4 
jugarà un paper essencial en la difusió a Europa 
de les pràctiques de l’expanded cinema i del 
lightshow11.  

La programació de pel·lícules prosseguirà 
després del festival, al mes de febrer, a Brussel·les, 
a la sala de la Cinémathèque, el Musée du 
Cinéma. Articulada en cinc categories (pel·lícules 
premiades, pel·lícules en competició, pel·lícules 
fora de competició, pel·lícules que haguessin 
arribat fora de termini, pel·lícules rebutjades pel 
jurat de la selecció), aquest costat de la programació 
desvetlla una iniciativa fascinant, que no només 
dóna a veure o a tornar a veure, sinó que sobretot 
permet relativitzar tots els criteris: els d’una 
primera visió, els del jurat de la selecció, els del 
jurat de la competició. Un recorregut coronat per 
les dues jornades completes de debats al llarg d’un 
«Cap de setmana d’estudi sobre la Competició 
a Knokke», organitzat en el Palais des Beaux-
Arts. Com a introducció a aquesta programació, 
Ledoux realitza aquesta declaració tan preciosa 
com poc habituals són els seus posicionaments 
públics: «S’estila molt, a Knokke, en la recent 
competició de cinema experimental, declarar que 
les pel·lícules són “dolentes” o “avorrides”. Com si 
aquestes opinions tinguessin un sentit, aplicant-se 
a les pel·lícules experimentals! […] Poc importa 
que les pel·lícules siguin “bones”, poc importa 
fins i tot que l’experiència estigui “aconseguida”, 
si permet entreveure una utilització d’un major 
impuls, més ben formulada. Si volguéssim tractar 
d’establir un paral·lelisme amb l’experimentació 
científica, diríem amb molt de gust que aquí es 
tracta, molt sovint, d’una recerca fonamental, que 
no es troba necessàriament aplicada d’un dia a 
l’altre»12.

11. «Interview. Gabriele Jutz with Birgit Hein». MICHALKA, 
Matthias (ed.), X-Screen. Film Installations and Actions in the 
1960s and 1970s, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 

Wien / Walther König, Viena / Colònia, 2004, p. 125.

12. Programa del mes de febrer de 1968 al Musée du 
Cinéma, Cinémathèque Royale de Belgique.  
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Cal valorar l’oportunitat única que 
representaven el conjunt d’aquestes sessions. 
En un terreny llavors fragmentat, en què els 
cineastes treballaven en un relatiu aïllament, 
ignorant les recerques empreses pels altres, i en 
què les oportunitats de veure les pel·lícules eren 
tan extremadament poc habituals, «Knokke-
le-Zoute […] restava en peu com a l’únic 
punt de trobada internacional per als cineastes 
d’avantguarda»13. El 1967, encara no existia cap 
altre esdeveniment del que poguéssim dir, a l’estil 
d’EXPRMNTL, que estigués exclusivament 
consagrat a l’experimentació cinematogràfica, i 
que oferís d’ella un panorama mundial tan ampli. 
És a Knokke on els cineastes poden descobrir el 
que es fa a d’altres llocs i on el públic pot descobrir 
el que es fa a tot arreu. La primera preocupació 
de Ledoux era doncs donar a veure, provocar les 
trobades i crear els vincles14.  

EXPRMNTL jugarà efectivament aquest 
paper de catalitzador. És a Knokke on Mekas 
coneix Kubelka, el 1963, i on Varda, en l’edició 
de Brussel·les de 1958, coneix Brakhage. Per a 
alguns cineastes, la pròpia existència del festival és 
un disparador: «Knokke era com l’arrencada», dirà 
Birgit Hein. «Érem artistes, érem pintors. No sabíem 
res sobre cinema»15. Sabem que EXPRMNTL 
4 oferirà un impuls essencial no només a la 
trajectòria de Birgit i Wilhelm Hein (en l’època 
encara estudiants), sinó també a l’organització del 
paisatge cinematogràfic independent alemany. 
«Knokke era un esdeveniment enormement 
important per a nosaltres. En particular, perquè 
la nostra primera pel·lícula es va projectar a la 
competició, però també perquè Knokke era una 
oportunitat per vèncer el nostre aïllament. I 

Knokke se suposa que era també l’esdeveniment 
en què podies aparèixer per primera vegada en 
públic dins d’un marc de referència apropiat. Hi 
havia una gran quantitat de trobades i de reunions, 
tothom estava extremadament entusiasmat. El 
nostre objectiu consistia a trobar una cooperativa 
com els americans. No ho aconseguírem, però des 
d’aquell moment hi havia una xarxa internacional, 
contactes, noms. En bona mesura es devia a 
Knokke que XSCREEN es fundés, on vam 
començar convidant cineastes internacionals a 
Colònia»16.  

La mateixa preocupació per la posada en 
relació li havia donat a Ledoux la idea d’organitzar 
durant EXPRMNTL 4 una trobada internacional 
de cooperatives de cineastes, les estructures de 
difusió del cinema independent que van aparèixer 
pertot arreu després de la creació a Nova York 
de la Film-Makers’ Coop el 1960. Se sent a tot 
arreu aquesta necessitat d’unir-se, de crear un 
teixit. «En realitat, ningú coneixia ningú. Ni tan 
sols a nivell nacional»17. El 28 de desembre de 
1967, els representants de diverses cooperatives 
es reunirien a Knokke per discutir el problema 
de la distribució de les pel·lícules d’avantguarda 
a escala internacional i l’eventualitat de crear 
una cooperativa europea. Shirley Clarke i P. 
Adams Sitney (Nova York), Robert Nelson 
(Califòrnia), Stephen Dwoskin (Londres), Kirby 
Siber (Zuric), Alfredo Leonardi i Gabriele Oriani 
(Nàpols), Andi Engel (Frankfurt), Werner Nekes 
(Hamburg), entre d’altres, participarien en 
aquests debats. Algunes d’aquestes cooperatives 
acabaven de néixer, com la d’Hamburg, fundada 
un mes abans; d’altres es crearien allà mateix, a la 
llum d’aquestes discussions18.

13. SITNEY, P. Adams, Op. Cit., p. 6.

14. És per això que, per exemple, el catàleg del festival aporta 
l’adreça de tots els cineastes. «Vam fer això amb la idea de 
fomentar la comunicació entre els cineastes, sobre la seva 
obra, i entre els cineastes i el seu públic. Això ens semblava 
més necessari en l’àmbit del cinema experimental, on hi 
ha un gran risc de malentesos i incomprensió. Esperem 
obtenir i provocar aquests intercanvis a cada nivell, ja sigui 
econòmic, estètic o crític» (EXPRMNTL 4, Op. Cit).

15. Birgit Hein, entrevista amb l’autor, Berlín, 26 d’agost 
de 2012.  

16. MICHALKA, Matthias, Op. Cit., pp. 118-119.

17. Birgit Hein, entrevista amb l’autor, Berlín, 26 d’agost 
de 2012.

18. Una segona reunió seguirà a aquesta trobada 
knokkesiana, a Munic, al mes de novembre de 1968, a 
iniciativa dels Hein i de Klaus Schönherr.
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Però la visió de Ledoux estaria incompleta 
si el programa només es limités al cinema. La 
proposta era més ambiciosa: es tractava d’explicitar 
els vincles entre el cinema d’avantguarda i les 
altres arts, i la posició central del mitjà fílmic 
en aquesta constel·lació. «Ledoux pensa que el 
cinema és el llenguatge creatiu que farà que tot 
exploti»19, diria Jean-Pierre Van Tieghem, que 
va participar en l’organització de les activitats no 
cinematogràfiques.  

Organitzant la trobada entre cinema 
experimental, arts plàstiques, música i pensament 
teòric, EXPRMNTL va obrir, tant en paraules 
com en accions, un espai de reflexió i d’intercanvi. 
Col·loquis, exposicions, concerts, conferències, 
performances teatrals i happenings se succeïen i se 
superposaven en un complex teixit d’idees. Robert 
Breer va exposar-hi els seus Floats, petites escultures 
motoritzades animades per un moviment 
permanent. Edmond Couchot, pioner francès 
de l’art interactiu, hi va presentar Semaphora III, 
«un sistema cibernètic capaç de reaccionar davant 
de qualsevol tipus de manifestació sonora, soroll, 
veu o música, i de donar una interpretació visual 
mitjançant elements lluminosos i mòbils»20. Les 
pintures sobre miralls i d’altres suports reflectors 
de Michelangelo Pistoletto van integrar els 
espectadors en el seu dispositiu. I finalment, 
la Galeria Denise René va exposar una sèrie 
de multimèdies de Vasarely, Demarco, Soto, 
Sobrino, Le Parc, Morellet i Yvaral. Moviment, 
llum, reflex, reproducció: conceptualment, totes 
les exposicions d’EXPRMNTL 4 poden estar 
relacionades amb el cinema.  

Maurici Kagel va dirigir diverses obres 
interpretades pel Kölner Ensemble für Neue 
Musik, mentre que el col·lectiu Musica Elettronica 
Viva21 va oferir una èpica improvisació de quatre 

hores a la Salle du Lustre, al peu del fresc de 
Magritte, Le Domaine Enchanté. Armand Gatti va 
llegir la seva última obra, La Naissance, dedicada 
als guerrillers de l’Amèrica Llatina. Hugo Claus hi 
va crear Masscheroen, una obra de teatre inspirada 
en el relat medieval de Marieke van Niemegen, el 
caràcter blasfem de la qual i l’aparició en escena 
de diversos actors nus (entre ells, el poeta anglès 
Bob Cobbing) en el paper de la Trinitat li valdrien 
algunes complicacions amb la justícia. Finalment, 
va haver-hi els col·loquis. Cinc debats al voltant 
del tema «L’art en la societat d’avui» foren 
coordinats pel crític René Micha. Van comptar, 
especialment, amb la participació d’artistes com 
Martial Raysse, Julio Le Parc, Yaacov Agam i 
Piotr Kowalski, d’escriptors com Peter Handke, 
Maurice Roche, Claude Roy, Jean-Pierre Attal, 
Alfred Kern, Armand Gatti, Jérôme Savary, 
Edoardo Sanguineti i Claude Ollier, així com 
amb els compositors Frederic Rzewski, Michel 
Philippot, André Souris i Konrad Boehmer. 
Una altra trobada va tenir lloc sota el tema 
«Art d’experimentació i gran públic», així com 
un col·loqui consagrat a la utilització de la veu 
humana com a instrument.  

La programació d’EXPRMNTL 4, per tant, 
va desbordar àmpliament la sala de cinema. Es 
feren servir quatre espais del casino, de manera 
que la proposta de Ledoux es va desplegar en la 
totalitat de l’edifici, en una circulació permanent, 
que és al mateix temps conceptual, artística i 
espacial22. Aquest moviment incessant és el dels 
visitants del festival, a qui la premsa anomena 
els “hippies” que han envaït el casino, espantant 
els assidus al local. Un públic que va i ve durant 
les projeccions, que esbronca les pel·lícules que 
desaprova, que s’ha apropiat de l’edifici. En 
aquesta atmosfera d’efervescència, no sorprèn si 
nombroses propostes s’aglomeren ràpidament 

19. Jean-Pierre Van Tieghem, entrevista amb l’autor, 11 de 
gener de 1999.  

20. Cinémathèque Royale de Belgique, EXPRMNTL 4/
drukwerken/imprimés, 25.

21. Allan Bryant, Alvin Curran, Jon Phetteplace, Carol 
Plantamura, Frederic Rzewski, Richard Teitelbaum i 
Ivan Vandor.
22. Sense comptar els llocs ocupats pel festival off, qüestió 
que es tractarà més endavant. 
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al programa oficial. És la part imprevista del 
festival, de la qual Ledoux ignorava certament 
que adquiriria proporcions tan importants23.  

En la més pura tradició underground, algunes 
projeccions van tenir lloc al marge del programa 
oficial. El relat sobre la prohibició de Flaming 
Creatures i les seves projeccions clandestines 
successives al llarg d’EXPRMNTL 3 és conegut 
de tots. Sens dubte, l’aura mítica que es va 
desenvolupar al voltant d’aquests esdeveniments 
va jugar un paper important en les expectatives 
dels visitants d’EXPRMNTL 4. Alguns cineastes 
tenen una pel·lícula per mostrar que no ha estat 
seleccionada pel festival, d’altres arriben amb la 
seva nova realització. D’aquesta manera, i molt 
ràpidament, s’improvisen dins, però sobretot 
fora del casino (en una habitació d’hotel, a la sala 
adjacent d’un cafè) nombroses sessions paral·leles, 
en l’organització de les quals participa el performer 
francès Jean-Jacques Lebel, a qui havien convidat 
els organitzadors a Knokke per participar en 
els col·loquis. D’aquestes projeccions pirates, 
els detalls de les quals segueixen sent en gran 
part desconeguts (no havent deixat cap pista), 
coneixem almenys algunes de les pel·lícules24: un 
poema pornogràfic en 8mm. de Henry Howard 
(membre del Living Theater), Le Corbeau et le 
renard de Marcel Broodthaers, algunes bobines de 
Pierre Clémenti, una pel·lícula de Lebel. Aquestes 
sessions, que obtenen gran èxit, constitueixen 
també un qüestionament de l’autoritat del festival 
i del propi principi de la selecció.

En una atmosfera de creixent contestació, 
al propi casino sorgeixen diverses intervencions 

inesperades: havent vingut per acompanyar 
la projecció fora de competició de la seva 
pel·lícula Film Number Four (1967), Yoko Ono 
interpretarà també la seva Black Bag Piece, per 
a la qual passa diverses hores sota una coberta 
de lona negra al vestíbul del casino. Havent 
desembarcat amb diversos amics músics, Pierre 
Clémenti improvisa amb ells per tots els racons. 
Mouna Aguigui, figura pintoresca dels carrers de 
París i de Niça, ha arribat a Knokke per arengar 
la multitud. D’improvís, Musica Elettronica 
Viva acompanya Moviemovie, però també la 
performance de John Latham, Juliet & Romeo. En 
un clima d’intercanvi ininterromput, es creen les 
aliances espontànies entre els artistes. Entenem 
perfectament Maximiliane Zoller quan qualifica 
EXPRMNTL 4 com «una experiència total 
de cinema expandit» i com «un festival d’arts 
expandides»25.  

«Tothom té total llibertat d’expressió», 
havia anunciat Ledoux . «Aquest any el festival 
continuarà amb aquesta tradició»26. En el que 
comença a assemblar-se a una improvisació 
gegantina, desembarquen d’altres convidats 
sorpresa. Uns mesos abans del maig del 
68, i en la febre de les manifestacions que 
ja agiten Alemanya en el punt més fort de 
l’aixecament estudiantil, els representants de 
totes les tendències de l’esquerra –maoistes, 
marxistes, anarquistes, provos d’Amsterdam27– 
convergeixen a Knokke. Entre ells, un grup 
d’estudiants alemanys ha fet el viatge. Provinents 
principalment de dues escoles, la Deutschen 
Film- und Fernsehakademie de Berlín i l’Institut 
für Filmgestaltung d’Ulm, és la passió pel 

23. YALKUT, Jud «Freaking the Festival Factions. Report 
from the Belgium Film Festival», New York Free Press, 8 de 
febrer de 1968, p. 14.

24. SITNEY, P. Adams, Op. Cit., p. 9; YALKUT, Jud, Op. 
Cit., p. 9.

25. ZOLLER, Maximiliane, Places of Projection. Re-
contextualizing the European Experimental Film Canon, Tesi 
doctoral, Birbeck College London, School of History of 
Art, Film and Visual Media. Tutor: Professor Ian Christie, 
2007, pp. 129 i 124.

26. MAELSTAF, Raoul, «Knokke 1967-8», entrevista amb 
Jacques Ledoux, Cinema TV Digest, n° 18 (vol. 5, n° 2), 
tardor, 1967, p. 3.

27. MICHA, René, «Cinéma expérimental», La Nouvelle 
Revue Française, n° 184, abril, 1968, p. 717; BOUQUET, 
Stéphane, BURDEAU, Emmanuel, «Rhizome universel. 
Entretien avec Jean-Jacques Lebel», Cahiers du Cinéma, 
número fora de sèrie: Cinéma 68, 1998, p. 65; Jean-Marie 
Buchet, entrevista amb l’autor, Brussel·les, 12 de novembre 
de 1998. 
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cinema el que els porta a Knokke28. No obstant, 
els estudiants es manifestaran contra la major 
part de les pel·lícules vistes a EXPRMNTL 
i contra el propi festival per mitjà de diverses 
accions espectaculars. Orientada contra la falta 
de compromís polític de la major part dels 
cineastes d’avantguarda, i més particularment 
contra el dels autors americans, la seva protesta 
al·ludeix alhora al cinema experimental en la 
seva quasi-totalitat i al propi festival.

  
Harun Farocki, Holger Meins, Gerd 

Conradt (Berlín) i Oimel Mai (Ulm) formen 
part d’aquest grup29. Conradt és l’únic d’ells 
que presenta una pel·lícula a Knokke, fora de 
competició: Frederic Rzewski ißt spaghetti bei 
Carlone – Via della Luce 55 – Rom – Italien – 26 
August 1967 (1966), filmada amb el compositor 
Frederic Rzweski, igualment present a Knokke 
dins del grup Musica Elettronica Viva. Farocki 
acaba de realitzar el curtmetratge Die Worte des 
Vorsitzenden (1967), en reacció directa contra 
la mort d’un estudiant, abatut per la policia a 
les manifestacions organitzades a Berlín contra 
la visita del Shah d’Iran –un esdeveniment que 
marcaria l’extensió del moviment de protesta més 
enllà de l’entorn universitari–.

Segons Farocki, els dos protagonistes 
principals de les accions knokkesianes foren 
Meins i Mai30. Si el nom del primer segueix 
estant vinculat abans que res amb la història 
de la Rote Armee Fraktion, en el moment 
d’EXPRMNTL 4 Meins evidentment no havia 
optat encara per la via del terrorisme. A més 

d’un documental escolar realitzat un any abans 
que va quedar com la seva única realització 
atribuïda, Oskar Langenfeld (1966), Meins havia 
col·laborat també en els treballs d’alguns dels seus 
companys de classe, especialment com a càmera 
a la pel·lícula de Farocki citada més amunt, Die 
Worte des Vorsitzenden. Se li atribuirà, sobretot, 
un any més tard, la realització d’una pel·lícula 
d’agit-pop de la qual avui no es conserva cap 
còpia31, Herstellung eines Molotow-Cocktails 
(1968), detallant, per mitjà de la imatge, el 
mètode de fabricació d’un còctel molotov. 
Quant a Oimel Mai, alumne d’Alexander Kluge 
a Ulm, realitzarà el 1969 Elitetruppe Fleur de 
Marie, una obra de política-ficció qualificada 
per Jean-Pierre Bouyxou a La science-fiction au 
cinéma com una «òpera-espacial amb pretensions 
marxistes-leninistes»32.

Si Farocki ha comentat l’entusiasme de 
Meins (i el seu) davant de certes pel·lícules 
descobertes a EXPRMNTL 4, com Wavelength 
de Michael Snow33, és no obstant l’afàsia 
política de la major part de les pel·lícules vistes 
a Knokke el que els impressiona. En aquest 
període de mobilització contra la guerra del 
Vietnam, els estudiants es deixen portar per la 
sensació d’imminència de la revolució i per la 
reacció contra el contrasentit de la seva posició 
en tant que espectadors, decidint prendre la 
paraula: «No podem quedar-nos asseguts en un 
festival de cinema. Hem de fer alguna cosa, aquí 
també»34. La seva intervenció queda marcada 
per diverses accions, de les quals algunes 
recorden estranyament a les performances de 

28. Alguns d’ells estaven propers a la Sozialistischer 
Deutscher Studentenbund (SDS), la federació d’estudiants 
socialistes alemanys.  

29. Dos estudiants de cinema més, Hartmut Bitomsky (Berlín) 
i Jeanine Meerapfel (Ulm) estaven també a Knokke, però no 
semblen haver participat a les manifestacions. FAROCKI, 
Harun, Entrevista amb l’autor, Brussel·les, 20 d’abril de 2013.

30. Starbuck - Holger Meins (Gerd Conradt, 2001).

31. Es pot veure una reconstrucció de la pel·lícula en el film 
de Gerd Conradt, Starbuck – Holger Meins (2001).

32. BOUYXOU, Jean-Pierre, La science-fiction au cinéma, 
Union Générale d’Edition, París, 1971, p. 116.

33. BAUMGÄRTEL, Tilman «Der kleine Ausschlag für 
eine große Entscheidung Interview mit Harun Farocki über 
den deutschen Herbst», www.libertad.de/inhalt/spezial/
holger/jw41harunFarocki.shtml, no datat, últim accés: 16 
de març de 2013.

34. Harun Farocki comentant retrospectivament els 
esdeveniments de Knokke a la pel·lícula de Gerd Conradt, 
Starbuck - Holger Meins (2001).
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l’expanded cinema35. La primera té a veure 
amb la projecció de la pel·lícula de Wolfgang 
Ramsbott, Der weisse Hopfengarten (1966), 
durant la qual, fent el fatxenda davant de la 
pantalla com a soldats, els estudiants s’apropien 
dels arbres de Nadal situats a l’escenari i apunten 
amb ells cap al públic, imitant un afusellament. 
La segona ve a pertorbar la projecció de la 
pel·lícula The Embryo (Koji Wakamatsu, 1966) 
en què, segrestada i drogada, la venedora d’una 
sabateria sofreix atroces tortures infligides pel 
seu cap. És Roland Lethem qui havia localitzat 
The Embryo en un viatge a Tòquio, i qui 
havia aconsellat a Wakamatsu que apuntés la 
seva pel·lícula a la competició a Knokke. «La 
seva pel·lícula, explicarà Lethem, va ser un 
escàndol, i els estudiants berlinesos esquerrans 
intentarien impedir la segona projecció formant 
una piràmide humana davant de la pantalla. 
Aquests estudiants volien així, sense èxit, calar 
foc al teló de l’escenari. Davant de l’espectacle 
d’aquests manifestants hostils, segueixo veient 
Wakamatsu riure de bona gana, cargolant-se en 
un racó de la sala»36.

A la sortida de la projecció, els estudiants 
alemanys, acompanyats per diversos belgues, 
van emprendre la realització d’un gran panell-
manifest dirigit contra l’imperialisme americà, 
tant en política com en cinema. Al marge d’aquest 
text que efectuaria una aproximació entre les 
operacions militars dirigides pels Estats Units al 
Vietnam i l’activitat dels cineastes experimentals, 
figura aquesta consigna: «El FLN és l’únic jurat». 

Exhibit durant uns instants al hall del casino, el 
manifest seria aviat destruït pel director del casino, 
que pretenia impedir tota manifestació política 
en el marc del seu establiment. Si la violència 
de la seva reacció concediria als estudiants la 
solidaritat de diversos espectadors, d’altres –com 
Shirley Clarke– no deixarien d’apuntar els seus 
raonaments: «Us esteu ficant amb els americans 
equivocats»37, els assenyalarien als estudiants.  

El 31 de desembre de 1967, últim dia 
del festival, el programa EXPRMNTL preveu 
un debat sobre les pel·lícules a competició. 
Aquesta interessant iniciativa de Ledoux ofereix 
als espectadors l’oportunitat d’interrogar el 
jurat de la selecció sobre els principis que han 
guiat la seva feina, però sobretot qüestionar la 
pertinència de la pròpia idea d’una selecció. Lebel 
pren ràpidament la paraula. Després d’haver 
felicitat els organitzadors per la seva aproximació 
transdisciplinar, anuncia l’elecció immediata de 
Miss Expérimentation 1967. A l’escenari, nus, 
dos nois i dues noies (una d’elles Yoko Ono) es 
presenten per participar al concurs. Serà triat 
un noi. Aprofitant el caos, tal com s’ha acordat 
amb Lebel, els manifestants pugen a l’escenari, 
agitant una banderola en què s’han enganxat 
els fragments esquinçats del seu cartell, i agiten 
les pancartes en què es llegeixen eslògans com 
«Visca Roger Pic, Chris Marker, Joris Ivens», 
«Dissoldre l’art en el temps viscut», «Cap realitat 
sense la mort de l’espectacle!», «Cinema mut» o 
fins i tot «Visca Dziga Vertov». Mentre que el 
guanyador del concurs Miss Expérimentation es 

35. Les imatges filmades en el festival per Claudia Aleman 
i Reinold E. Thiel per a la Westdeutscher Rundfunk 
testimonien perfectament els esdeveniments (Experimental 
4 – Knokke. Vierter Wettbewerb des experimentellen Films, 
reportatge televisat, WDR, Colònia, 1968). Aleman i 
Thiel semblen implícitament compartir el punt de vista 
dels alumnes –el que no és sorprenent si es té en compte 
que Claudia Aleman era llavors també estudiant a l’escola 
d’Ulm–. Thiel produirà, d’altra banda, el 1969, la pel·lícula 
de Harun Farocki Nicht Löschbares Feuer (una pel·lícula de 
la qual Gerd Conradt serà el càmera).  

36. LETHEM, Roland, «Koji Wakamatsu à Knokke, Noël-
Nouvel An 1967-68», publicat en japonès a la revista Bun 
Gei, número especial Wakamatsu (Koji Wakamatsu, the 
genius who kept fighting), gener, 2013, Kawade, Tòquio, p. 
135. Text original en francès transmès a l’autor per Roland 
Lethem. La ironia ha volgut que l’acció dels manifestants 
sorprengués la pel·lícula d’un cineasta tan reputat pel seu 
compromís (al Japó almenys), fins al punt que al seu país els 
estudiants l’anomenen el “Che”.  

37. YALKUT, Jud, Op. Cit., p. 14.
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balanceja sobre la taula del jurat de la selecció, els 
manifestants llancen octavilles cap a la multitud, 
cridant «Realitat!» i «Presa de consciència!». Cal 
veure les imatges d’aquesta escena al·lucinant, 
que explota poc després al hall –manifestants, 
vigilants del casino i policies arriben a les mans–. 
L’espectacle Moviemovie segueix a la baralla, 
succeït pel tradicional sopar “brueghelià” de 
Nadal. Una vetllada inoblidable, el plat final 
d’aquesta setmana agitada.  

Temporal i pragmàtica, l’aliança inèdita sota 
la forma performativa de la militància radical 
i de la contestació llibertària haurà posat en 
qüestió alhora el poder dels organitzadors (que 
s’exerceix especialment per mitjà de la selecció 
de les pel·lícules), els vincles de l’organització 
amb el poder i els diners (Pierre Vermeylen, 
president de la Cinémathèque, va ser ministre; 
l’esdeveniment es manté per mitjà de les empreses 
privades) i les pròpies pel·lícules. Aquesta crítica 
té la seva pertinència en la mesura en què posa 
de relleu l’innegable estatut institucional de 
l’esdeveniment, i el nombre poc elevat de 
pel·lícules explícitament polítiques en el si de la 
programació. Però el compromís polític al cinema, 
el 1967, no pot passar també per l’experimentació 
formal? No és ella susceptible de vehicular una 
nova posada en qüestió radical dels valors, l’abast 
de la qual és també polític? Recontextualitzant 
el desacord que oposa llavors, a Alemanya, però 
també a d’altres llocs, l’escena dels cineastes 
experimentals a la dels cineastes polítics, Birgit 
Hein recorda: «els cineastes polítics ignoraven 
completament la rellevància de l’art formalment 
innovador. En aquesta època érem considerats 
cineastes reaccionaris d’avantguarda, la qual cosa 
ens molestava veritablement. De forma contrària, 
trobem que algunes pel·lícules polítiques, amb 

les seves clares proclames, eren reaccionàries, ja 
que treballaven amb els mateixos significats del 
cinema comercial tradicional. Tornant a aquell 
moment, eren dos àmbits que estaven realment 
separats»38. I no obstant: «No era fàcil perquè per 
descomptat estàvem al mateix bàndol»39.

Al contrari de l’actitud repressiva del director 
del casino i del president de la Cinémathèque 
davant dels problemes que va trobar el festival, 
la de Ledoux semblava conciliadora. Encara que 
es mantingués en la seva posició, el comissari 
de la cinemateca semblava haver comprès que 
aquestes derrapades incontrolades formaven part 
integrant de l’esdeveniment. «Lluny de veure en 
els desbordaments de tot tipus […] un intent 
de sabotejar el seu treball, els considerava com 
la prolongació d’aquest, fins i tot encara que la 
seva naturalesa el deixés en ocasions perplex»40. Es 
vol pensar que en el cor d’EXPRMNTL, Ledoux, 
malgrat la seva reputació, treballava per posar en 
marxa una estructura oberta, sent conscient que 
aquesta podia escapar-se-li. En aquest lloc tancat, 
com en un laboratori, la seva actitud com a 
programador consistia a fer presents les condicions 
i els protagonistes de l’experiència i a precipitar 
la trobada, acceptant deixar-se sorprendre pel 
desenvolupament dels esdeveniments. 

Desbordant els límits convencionals del 
festival de cinema, EXPRMNTL 4 és múltiple. 
La trobada, l’obertura –fins al desbordament–, 
estan en el cor del seu projecte. És la pròpia 
noció de festival la que EXPRMNTL treballa per 
reinventar-la, subratllant l’especificitat d’aquest 
context tan particular de presentació: ni museu, 
ni galeria, ni sala de cinema; el festival és la 
construcció d’una situació temporal i col·lectiva, 
en si mateix una experiència. Ledoux proporciona 

38. «Interview. Gabriele Jutz with Birgit Hein», p. 121.

39. Birgit Hein, entrevista. Pel que fa a Harun Farocki, 
assenyala actualment, a propòsit d’EXPRMNTL 4: 
«Retrospectivament, fou l’últim moment en què la política 
i l’avantguarda, l’estètica i la política mantenien encara 
una copresència. A partir de llavors, es van separar. Al 68 

començaren a separar-se amb molta força. [...] Començaren 
totes aquelles faccions. Fins llavors, era un únic flux –amb 
molts elements diferents, però que encara seguien succeint 
al mateix temps». FAROCKI, Harun, Op. Cit. 

40. BUCHET, Jean-Marie, Op. Cit., p. 33. 
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el marc per a un fenomen del que no coneix els 
límits, i l’esdeveniment arriba a incloure la seva 
pròpia contestació. «Hi havia diverses atraccions 
de fira, dirà Werner Nekes, i l’esdeveniment 
polític seria també com una mena d’atracció»41.  

Uns mesos després, Harun Farocki, Holger 
Meins, Hartmut Bitomsky, Wolfgang Petersen 
i una desena d’estudiants serien expulsats de la 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin 
per les seves activitats polítiques42. Meins s’unirà 
a la Rote Armee Fraktion el 1970. Detingut 
dos anys després, mor a la presó al novembre de 
1974, després d’una vaga de fam. A més dels dos 
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de classe, Gerd Conradt, es van dedicar almenys 
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frère (Roland Lethem, 1974, projectada fora de 
competició a EXPRMNTL 5) i Moisés y Aron 
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Poc després del festival, Shirley Clarke va 
ser entrevistada a París per Noël Burch i André 
S. Labarthe, en un dels retrats més relaxats 
de la sèrie Cinéastes, de notre temps43. Jean-

Jacques Lebel i Yoko Ono estaven igualment a 
l’habitació, confirmant a l’espectador aquesta 
sensació d’assistir a l’after-party d’EXPRMNTL 
4. Clarke evoca l’emergència d’aquestes noves 
aproximacions cinematogràfiques, que per ella 
tenen a veure completament amb la crisi profunda 
que travessa llavors la societat: «Crec que Roma 
està cremant. I sempre és un bon moment per 
deixar-se anar. […] Està venint un nou món. La 
fi d’aquest món està venint, però un nou món 
ocuparà el seu lloc».  

Sis mesos després d’EXPRMNTL 4, en ple 
Maig del 68 (en què Jean-Jacques Lebel participarà 
febrilment), el festival de Cannes se suspendrà 
sota l’impuls dels cineastes de la Nouvelle Vague... 
entre els quals es trobava Jean-Luc Godard, que 
de fet va interrompre un festival de cinema alguns 
mesos després de Harun Farocki. No es concedirà 
cap palma aquell any. 

 
EXPRMNTL coneixerà encara una edició, 

l’última, set anys més tard, el 1974. •

   
Traduït del francès per Francisco Algarín Navarro.

41. Werner Nekes, entrevista amb l’autor, Brussel·les, 11 de 
juliol de 1998.

42. FAROCKI , Harun, Op. Cit., p. 222. 

43. Rome is Burning (Portrait of Shirley Clarke) (Noël Burch 
i André S. Labarthe, 1970).
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Els sorprenents 60. Un intercanvi d’e-mails entre 
Miguel Marías i Peter von Bagh
The amazing 60s. An e-mail conversation between Miguel 
Marías and Peter von Bagh

Miguel Marías i Peter von Bagh

RESUM

Miguel Marías i Peter von Bagh recorden, a partir de 
l’entrevista amb Jean Narboni, publicada en el nostre 
anterior número, com van viure cadascun d’ells la dècada 
dels 60, en què van conviure cinc generacions diferents 
de cineastes al mateix temps: des de les darreres pel·lícules 
dels cineastes del cinema mut fins a les primeres pel·lícules 
dels cineastes de les anomenades “noves onades”, a més 
de tot l’espectre que un podia trobar entre els uns i els 
altres. Junts analitzen també la trajectòria estètica de certs 
autors, la confluència del “cinema popular” i del “cinema 
d’autor” i aquests mateixos conceptes, i fins i tot proposen 
alguns suggerents programes dobles o analitzen alguns fets 
històrics relacionats amb els seus respectius països (Espanya 
i Finlàndia) o d’altres que afectaren el cinema a nivell 
mundial en general i a les seves cinefílies en particular.

PARAULES CLAU

1960, cinefilia, Godard, Hollywood, Nouvelle Vague, 
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Benvolgut Peter,  

Ja que ens suggereixen com a punt de partida 
per al nostre debat sobre la dècada tan especial 
dels 60 la següent reflexió realitzada per Jean 
Narboni en el primer número de la seva revista, 
en citaré una gran part:  

«Cap a mitjans i finals dels anys 60 vam 
viure un moment únic en la història del cinema. 
Mai tornarà una cosa així. No pretenc dir que el 
passat sigui millor, però estem aquí davant una 
qüestió purament històrica. Durant aquests anys, 
si pogués fer-se un tall en el temps, com es fa en 
geologia, trobaríem diverses capes temporals. Va 
ser llavors quan es van estrenar els últims films 
dels grans autors clàssics, sovint meravellosos:   
Gertrud   (Carl Theodor Dreyer, 1965),   Una 
trompeta lejana (A Distant Trumpet, Raoul Walsh, 
1964) o  Siete mujeres (Seven Women, John Ford, 
1965), que només va ser defensada per  Cahiers, 
malgrat ser una de les pel·lícules més belles de 
tots els temps. Es van publicar dos articles, un de 
Comolli (COMOLLI, 1966: 16-20) i un altre 
meu (NARBONI, 1966: 20-25).   Ni tan sols 
la van recolzar els fanàtics de Ford.  En aquestes 
mateixes dates, com pot veure’s en l’anomenat 
“consell dels deu” –és a dir, les votacions de l’època 
a Cahiers–, solem trobar les terceres o quartes 
pel·lícules dels cineastes de la Nouvelle Vague. Per 
exemple   Los carabineros (Les Carabiniers, Jean-
Luc Godard, 1963), o   L’Amour   fou   (Jacques 
Rivette, 1968). També estan presents les òperes 
primes dels cineastes dels “Nous Cinemes” –els 
films de Jerzy Skolimowski, Marco Bellocchio, 
Bernardo Bertolucci– o les obres tardanes 
dels cineastes postclàssics, com Luis Buñuel o 
Michelangelo Antonioni. En un mateix mes, es 
podia veure una pel·lícula de Skolimowski, de 
Pasolini, de Bertolucci, de Godard i l’últim Ford. 
Això mai tornarà a succeir, perquè la primera de 
les capes, la dels grans clàssics, es va acabar, ja van 
morir. I, per un atzar històric, ens trobàvem en un 
lloc en què calia mantenir les quatre dimensions 
al mateix temps. En un mateix número havíem 
de ser capaços de defensar  Siete mujeres,  Pajaritos 
y pajarracos (Uccellacci   e   uccellini, Pier Paolo 

Pasolini, 1966), Walkower   (Jerzy Skolimowski, 
1965) o   Los carabineros… Per això no es pot 
establir una successió lineal. Succeïa com en la 
música, perquè havíem de buscar un contrapunt 
o una fuga en què entressin dues veus, després 
tres, més endavant quatre… Nosaltres vam tenir 
la sort de viure una època en la qual aquesta fuga 
comptava amb cinc veus».

 
***

Benvolgut Miguel,  

Vaig començar a escriure’t una carta ahir, 
amb la idea de confirmar la meva participació; 
he d’intentar redactar la primera resposta durant 
els propers dies. Serà més fàcil si mantenim el 
debat nosaltres mateixos, ja que les preguntes que 
m’has fet arribar són una mica massa teòriques 
per al meu enteniment, i a més, sens dubte, ells 
són molt més joves i els seus anys 60 són una 
cosa totalment diferent, un planeta estrany que 
per nosaltres és la casa on vam créixer (prenc les 
sàvies paraules que vas usar per descriure aquest 
període). L’espontaneïtat i la desimboltura que 
existeix entre nosaltres en qualsevol moment de 
la nostra correspondència de 25 anys (o han estat 
més?) no es pot mantenir d’una altra manera; i 
no sóc tan professional com per poder elaborar 
un text en què d’alguna manera estiguin ja 
implícites les qüestions… Així que potser hi ha 
una forma de fer que tot això funcioni de forma 
més despreocupada. No ho sé, ni tan sols sé si el 
que jo pugui dir aquí tindrà algun sentit… però 
es tractaria de les nostres experiències separades 
però gairebé similars, des de dos racons allunyats 
d’Europa, Finlàndia i Espanya.

 
***

Benvolgut Peter,  

Avui he rebut Muisteja - pieni elokuva 
50-luvun Oulusta (Peter von Bagh, 2013), que 
Mary Reyes i jo veurem aquesta nit… Se m’ha 
acudit que també pot ser un bon punt de partida, 
ja que ajudarà a una millor comprensió sobre 
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el que puguem dir fins ara sobre les nostres 
respectives cinefílies i per explicar que, per 
començar, els 60 van ser un moment crucial en 
la formació dels nostres gustos i de les nostres 
fòbies en el cinema. Per això, els esdeveniments 
dels 60 (amb les últimes obres mestres dels grans 
o fins i tot dels pioners, encara que no fóssim 
conscients que eren les últimes, les preníem com 
les més recents; més les pel·lícules de maduresa, i 
després tristament la diàspora i la dispersió, i en 
molts casos la decadència o el silenci prematur, de 
les generacions intermèdies; primeres, i en alguns 
casos les úniques realment grans o les millors 
pel·lícules dels joves cineastes –a més d’alguns fets 
com la Guerra de Vietnam, l’assassinat de JFK, 
Martin Luther King, Bobby Kennedy, o maig del 
68) ens van colpejar d’una manera que els joves no 
poden comprendre plenament, són massa joves; 
poden haver llegit sobre això, suposo que versions 
contradictòries o llegendes bastant mítiques, però 
no ho van viure innocentment…  

 
***

Benvolgut Miguel,  

Bons comentaris –de totes maneres, sóc 
bastant entusiasta amb la concepció de Narboni 
d’una època extraordinària–. Per mi és una 
explicació sobre per què vaig sentir llavors aquest 
tipus de passió per les pel·lícules –noves i velles al 
mateix temps, totalment igual, com mai abans o 
després– que no he tornat a sentir mai més.  

 
***

Benvolgut Peter,  

Per descomptat, m’agrada molt el cinema 
des que tenia 5 anys i veia tantes com podia i 
molt aviat vaig començar a veure dues vegades 
seguides les sessions dobles dos cops per setmana, 
però em vaig convertir en un veritable cinèfil 
el 1962 (el meu any clau, també quan em vaig 
enamorar de Mary Reyes, quan vaig començar a 
llegir en anglès i vaig deixar de ser un al·lucinat 
dels avions) després de veure, amb molt de retard, 

una de les sessions dobles més essencials: De entre 
los muertos (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958) + 
Con la muerte en los talones (North by Northwest, 
Alfred Hitchcock, 1959), repetint de nou Vertigo, 
arribant així tard a casa sense sopar i l’endemà 
vaig començar a comprar revistes de cinema, a 
buscar filmografies i a prendre notes. De totes 
maneres penso que, ja que la major part de les 
persones que llegeixin això seran molt joves i no 
hauran viscut directament (o en absolut, més 
aviat, si tenen menys de 40 anys) l’experiència 
d’aquells anys, depenen massa de la crítica o de 
les cites, prenent com a generals qüestions bastant 
particulars o modes. Així que crec, si estàs d’acord, 
que podem començar parlant sobre la nostra 
pròpia experiència i després intentar dir alguna 
cosa sobre aquestes qüestions que pot ser que amb 
prou feines hàgim tocat i que pensem que poden 
ser interessants o d’alguna manera significatives.  

El punt a què es refereixen a l’entrevista amb 
Narboni que van publicar en el primer número 
de la seva revista (que es diu, d’altra banda, 
Cinema Comparat/ive Cinema, barrejant el català 
i l’anglès… un títol que crec que aprovaries…) 
és, crec, una qüestió principal: que al voltant 
de mitjans i finals dels anys 60, i fins i tot al 
començament dels anys 70, va existir un moment 
únic en la història en què cinc generacions 
consecutives de cineastes (diguem, de Walsh, 
Chaplin, Dreyer, Hawks, Renoir i Ford… a 
Garrel i Eustache i Pialat, i al mig Buñuel i 
Oliveira, i Preminger i Rossellini, i Cukor i Fuller 
i Mankiewicz i Bergman i Tati, i els més joves 
cineastes com Rohmer, Rivette, Godard, Straub, 
Demy, Chabrol, Marker o Resnais) estiguessin 
fent pel·lícules al mateix temps. Quin efecte 
causava en nosaltres i en els cineastes que eren 
conscients del que estava succeint? Crec que és 
una qüestió bastant interessant que els que no 
la van viure només podran inferir una mica a 
partir del que es va escriure o de les entrevistes, 
mentre que nosaltres la vam viure, i, diria, ho 
vam fer sense cap mena d’angoixa, tensió, temor, 
desassossec, malestar o qualsevol altre sentiment 
negatiu. Més que com una ruptura, el final del 
cinema o el començament d’algun tipus de difusa 
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revolució, vam veure el cinema ben viu i fèrtil i 
en marxa… no és així? I no es tenia, o almenys 
jo no tenia la més mínima dificultat a passar de 
Gertrud (Carl Theodor Dreyer, 1964) a Banda 
aparte (Bande à part, Jean-Luc Godard, 1964), 
d’Una trompeta lejana (A Distant Trumpet, Raoul 
Walsh, 1964) a Antes de la revolución (Prima della 
Rivoluzione, Bernardo Bertolucci, 1964) o Grupo 
salvaje (The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969), 
de Peligro... línea 7000 (Red Line 7000, Howard 
Hawks, 1965) a Marcas identificatorias: Ninguna 
(Rysopis, Jerzy Skolimowski, 1964), de La condesa 
de Hong Kong (A Countess from Hong Kong, 
Charles Chaplin, 1966) a Playtime (Jacques Tati, 
1967), La coleccionista (La Collectionneuse, Eric 
Rohmer, 1966) i Week End (Jean-Luc Godard, 
1967), d’El ángel exterminador (Luis Buñuel, 
1962) i Los pájaros (The Birds, Alfred Hitchcock, 
1963) a Los carabineros (Les Carabiniers, Jean-Luc 
Godard, 1963), Persona (Ingmar Bergman, 1966) 
i Al azar de Baltasar (Au hasard Balthazar, Robert 
Bresson, 1966), d’Acto de Primavera (Manoel de 
Oliveira, 1963) a El evangelio según San Mateo 
(Il Vangelo secondo Matteo, Pier Paolo Pasolini, 
1964), La toma del poder por parte de Luis XIV 
(La Prise de pouvoir par Louis XIV, Roberto 
Rossellini, 1966) o Crónica de Anna Magdalena 
Bach (Chronik der Anna Magdalena Bach, Jean-
Marie Straub i Danièle Huillet, 1967), de Dios 
y el diablo en la tierra del sol (Deus e o Diabo na 
Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964) a Edipo Rey 
(Edipo re, Pier Paolo Pasolini, 1967) o Pajaritos y 
pajarracos (Uccellacci e uccellini, 1966), de Vidas 
secas (Vidas Sêcas, Nelson Pereira dos Santos, 
1963) a Tropici (Gianni Amico, 1967) o Sotto 
il segno dello scorpione (Paolo i Vittorio Taviani, 
1969), de La commare secca (Bernardo Bertolucci, 
1962) a La bahía de los ángeles (La Baie des 
anges, Jacques Demy, 1962), Les Bonnes femmes 
(Claude Chabrol, 1960) i El proceso (Le Procès, 
Orson Welles, 1962), de Siete mujeres (7 Women, 
John Ford, 1965) a Campanadas a medianoche 
(Chimes at Midnight, Orson Welles, 1965) i El 
proceso de Juana de Arco (Procès de Jeanne d’Arc, 
Robert Bresson, 1962) o Mouchette (Robert 
Bresson, 1966), de Los crímenes del Dr. Mabuse 
(Die Tausend Augen des Dr. Mabuse, Fritz Lang, 

1960) o No reconciliados (Nicht versöhnt oder Es 
hilft nur Gewalt wo Gewalt herrscht, Jean-Marie 
Straub, Danièle Huillet, 1965) a The Edge (Robert 
Kramer, 1967) o Topaz (Alfred Hitchcock, 
1969) o La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967), 
de Confidencias de mujer (The Chapman Report, 
George Cukor, 1962) a La pirámide humana 
(La Pyramide humaine, Jean Rouch, 1959//61), 
Mujeres en Venecia (The Honey Pot, Joseph L. 
Mankiewicz, 1967) i ¿Qué ocurrió entre mi padre 
y tu madre? (Avanti!, Billy Wilder, 1972), de 
Primera victoria (In Harm’s Way, Otto Preminger, 
1965) a Viento en las velas (A High Wind in 
Jamaica, Alexander Mackendrick, 1965) o El 
padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 
1972), de Chantaje contra una mujer (Experiment 
in Terror, Blake Edwards, 1962) a El noviazgo del 
padre de Eddie (The Courtship of Eddie’s Father, 
Vincente Minnelli, 1963), de Cleopatra (Joseph 
L. Mankiewicz, 1963) a El desprecio (Le Mépris, 
Jean-Luc Godard, 1963), Castillos en la arena 
(The Sandpiper, Vincente Minnelli, 1965) o 
Antonio das Mortes (O Dragão da Maldade contra 
o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969), d’Adieu 
Philippine (Jacques Rozier, 1962) a Su juego 
favorito (Man’s Favorite Sport?, Howard Hawks, 
1963) i Bésame, tonto (Kiss Me, Stupid, Billy 
Wilder, 1964)… Ho recordo com un moment 
feliçment triomfal del cinema per tot el món, 
amb els vells cineastes audaços i intel·ligents, amb 
els nous cineastes agosarats i segurs de si mateixos 
i forts. Tenies tu aquesta mateixa impressió, que 
xocava amb el discurs de Rossellini sobre «la mort 
del cinema»? Vas sentir que les noves onades 
arribaven CONTRA els vells cineastes, o més 
aviat, al contrari, que eren els seus deixebles, i que 
Monte Hellman o Peckinpah estaven perllongant 
i revigoritzant i remodelant Boetticher i Anthony 
Mann i Aldrich i Ford i Dwan?  

 
***

Benvolgut Miguel,  

Els teus pensaments aquí són molt essencials, 
i podria començar per ells, puc seguir el teu tren 
de pensament. En breu continuaré, però puc 
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avançar-te que puc recordar gairebé com una 
radiografia el que vaig sentir justament quan 
aquestes pel·lícules que esmentes es van estrenar.  

 
***

Benvolgut Peter,  

De fet, i crec que t’ho vaig esmentar quan 
et vaig parlar per primera vegada sobre aquesta 
qüestió, vaig escriure el 2006 per a la revista 
online Miradas de cine una llarga introducció a 
una selecció de les meves pel·lícules preferides 
dels anys 60 que no citaré per complet, però et 
traduiré aproximadament alguns paràgrafs d’una 
versió més antiga i llarga:  

«La dècada prodigiosa

“It was the best of times, it was the worst 
of times, it was de age of wisdom, it was the age 
of foolishness, it was the epoch of belief, it was 
the epoch of incredulity, it was the season of 
Light, it was the season of Darkness, it was the 
spring of hope, it was the winter of despair, we 
had everything before us, we had nothing before 
us…”.

Charles Dickens

«[…] Els 50 poden veure’s a un primer cop 
d’ull –i durant algun temps s’han vist sota aquesta 
perspectiva– com una reducció del ritme, gairebé 
com si el riu hagués parat de fluir i s’hagués 
convertit en un plàcid llac, però crec que en els 
nostres dies, amb els suficients anys de distància 
i la perspectiva que això ofereix, aquesta dècada 
pot ser vista com l’edat d’or del cinema gairebé a 
tot arreu –fins i tot a Espanya–, amb rècords de 
públic mai igualats i la major comunió possible, 
o comunicació, o feedback, entre l’ampli i variat 
públic i els més diversos creadors; realment 
llavors el cinema va ser un art popular, gairebé 
desproveït de qualsevol mena d’altes pretensions, 
perfectament comprensible per a tothom a 
qualsevol país, fins i tot per als analfabets, i era 
un bon negoci la major part del temps. El cinema 
aconseguia la seva maduresa en només mig segle, 

i ho feia en la seva esplendor, en el seu període 
de classicisme, sense caure en cap forma de 
manierisme. Mai en deu anys es va produir tal 
quantitat d’obres mestres; qualsevol any de la 
dècada dels 50 donaria per completar una llista 
de les deu millors pel·lícules de la història del 
cinema… encara avui.  

Després d’aquesta eclosió, els 60 van estar 
condemnats a semblar un període de relativa 
decadència, i foren el començament de la fi. 
La crisi del sistema hollywoodenc –destil·lada 
des de 1957, però només apreciada plenament 
i materialitzada al voltant de 1964–, la seva 
devastadora coincidència local –com una mena de 
contrapartida– amb la invasió de tots els mercats 
estrangers i la consegüent crisi dels cinemes 
nacionals amb llarga tradició provocada per aquesta 
competència deslleial, la creixent influència de la 
televisió o l’augment de la motorització en tots els 
països, foren factors que van poder explicar que 
aquells anys, que van assistir al retir, la inactivitat 
forçada o la mort de gairebé tots els cineastes que 
havien començat en el període mut, i l’emigració 
i l’ansietat i el desconcert o la desmoralització 
de les dues generacions següents (aquells que 
arribaren en el cinema sonor i en la postguerra), 
siguin habitualment percebuts com un període 
de decadència i destrucció, certament, per al més 
visible de tots els cinemes, el cinema americà.  

Però assenyalar únicament això suposa 
oblidar que en aquells mateixos anys els últims 
dinosaures supervivents revisen els seus encerts 
i troballes dels anys 30 des de la maduresa del 
comiat, reparteixen la seva silenciosa i discreta 
saviesa en sovint incompreses obres terminals, no 
sempre testamentàries, de vegades plenes d’energia 
i vitalitat, en ocasions fins i tot sorprenentment 
audaces, juvenils o saludablement pessimistes; 
els cineastes ja no joves, en la seva edat madura, 
llavors encara relativament forts, es troben a si 
mateixos finalment o comencen a acomiadar-se 
també, a punt de perdre’s. I brolla a dojo, com 
un incendi imparable, el nou esperit renovador, 
que sembla contagiós i que passa d’un país a un 
altre. Va començar el 1958-1959 a França, amb 
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l’espectacular (encara que brevíssima) explosió de 
la Nouvelle Vague, que, no ho oblidem, encara 
que la seva irrupció fos interpretada com una 
“ruptura” amb l’anterior, es caracteritzava per 
un coneixement gairebé exhaustiu del cinema 
del passat, que els nouvinguts volien revitalitzar 
i reverdir, construint ponts amb l’herència del 
cinema mut, caducat per força –entre d’altres 
raons– per tal d’impedir la competència dels 
petits països (hi ha indicis que, en el període mut, 
no només la nova Rússia, com la ja tsarista, o 
Suècia i Dinamarca, o Japó, sinó Xina, Brasil, fins 
i tot Argentina, Mèxic o Cuba podien de vegades 
igualar o fins i tot prendre la davantera als Estats 
Units, França o Alemanya).  

Els que vam viure “en directe”, adolescents 
o molt joves, els 60, sabem –si no hem perdut la 
memòria– que va ser una època d’efervescència, 
il·lusió i entusiasme gairebé inigualables, no només 
en la música, sinó també en el cinema. Podíem 
esperar amb impaciència i ansietat, i de vegades 
córrer a l’estrena, o als primers passis, d’una banda 
–i mentre sonaven Bob Dylan, els Rolling Stones, 
els Beatles, John Coltrane, Ornette Coleman, 
Albert Ayler, Archie Shepp, Eric Dolphy o Sonny 
Rollins– de les obres zenitals (i en alguns casos 
les últimes) de John Ford, Ozu Yasujirō, Carl Th. 
Dreyer, Jean Renoir, Fritz Lang, Leo McCarey, 
Frank Capra, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, 
Raoul Walsh, Narusē Mikio, Henry King, Luis 
Buñuel, Abel Gance–, dels treballs de maduresa 
dels “madurs” –d’Otto Preminger a Blake 
Edwards, d’Orson Welles a Richard Quine, 
de Robert Bresson a Donen, de Jacques Tati a 
Georges Franju, de Kurosawa Akira a Manoel de 
Oliveira, de Rossellini a Antonioni, de Visconti 
a Fellini, de Nicholas Ray a Satyajit Ray, de 
Robert Aldrich a Richard Brooks, Frank Tashlin, 
Robert Rossen, Elia Kazan, Anthony Mann, 
Richard Fleischer, Billy Wilder, William Wyler, 
Joseph L. Mankiewicz, Terence Fisher, Alexander 
Mackendrick, Joseph Losey, Michael Powell, 
Budd Boetticher, Andre de Toth, Giuseppe De 
Santis, Pietro Germi, Vincente Minnelli, George 
Cukor, Samuel Fuller, Vittorio Cottafavi, Andrzej 
Wajda, Ingmar Bergman, Alf Sjöberg, Iuliia 

Solntseva, Jean-Pierre Melville, John Huston, 
Joris Ivens, Luigi Comencini, Dino Risi, Mauro 
Bolognini, Robert Wise, David Miller, Gordon 
Douglas, Henry Hathaway, George Seaton, 
Jacques Tourneur, John Sturges, George Sidney, 
David Lean, Xie Jin, Edward Ludwig, Mario 
Monicelli, Vladimir Basov, Tay Garnett, Carol 
Reed, Fred Zinnemann, Mrinal Sen, Joshua 
Logan, Abraham Polonsky, Edgar G. Ulmer, 
Luciano Emmer, Luis García Berlanga, Fernando 
Fernán-Gómez, Mario Soldati, Mikhail Romm, 
Ritwik Ghatak, Delmer Daves, Robert Parrish, 
Uchida Tomu, Don Siegel –i la revelació, de 
vegades fugaç o enganyosa, de vegades duradora– 
de Godard, Rivette, Rohmer, Chabrol, Demy, 
Paul Vecchiali, Agnès Varda, Alain Resnais, Chris 
Marker, Jean Rouch, Alain Cavalier, Pasolini, 
Bertolucci, Bellocchio, els germans Taviani, 
Carmelo Bene, Vittorio De Seta, Gianfranco De 
Bosio, Zurlini, Olmi, Cassavetes, Shirley Clarke, 
Huillet i Straub, Jerry Lewis, Monte Hellman, 
Robert Kramer, Penn, Peckinpah, Shinoda, Hani, 
Imamura, Oshima, Makavejev, Skolimowski, 
Forman, Polanski, Jirěs, Passer, Chytilová, Jancsó, 
Glauber Rocha, Paulo Rocha, Ruy Guerra, Carlos 
Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Delvaux, 
Giovanni, Garrel, Pialat, Eustache, Rozier, 
Pollet, Moullet, Kluge, Truffaut, Warhol, els 
germans Mekas, Ivory, Ferreri, Hanoun, Yoshida, 
Masumura, Matsumoto, Alcoriza, Mikhailkov-
Konchalovsky, Khutsiiev, Snow, Leslie Stevens, 
Frank Perry, Malle, Suzuki Seijun, Santiago 
Álvarez, Michael Roemer, Peter Watkins, Juleen 
Compton, Pierre Perrault, Michel Brault, Marlon 
Brando, Paul Newman, Tarkovsky, Jack Clayton, 
Francesco Rosi, Jim McBride, Emile De Antonio, 
Guy Debord, Sembène Ousmane, Sydney Pollack, 
Michel Deville, Sergio Leone, Jean Dewever, 
Leonard Kastle, Gianni Amico, Silvina Boissonas, 
Antoine Bourseiller, René Allio, Paula Delsol, 
Marguerite Duras, Marc’O, Arrietta, Adrian 
Ditvoorst, Paradjanov, Risto Jarva, Pakkasvirtä, 
Widerberg, Mollberg, Henning Carlsen, Kevin 
Brownlow i Andrew Mollo, Paulo César Saraceni, 
Robert Machover, Oumarou Ganda, Moustapha 
Alassane, Robert Mulligan, Stanley Kubrick, 
Alan J. Pakula, Martin Ritt, John Frankenheimer, 
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Sidney Lumet, Roberto Farias, Raoul Coutard, 
Pierre Schoendoerffer, Barbet Schroeder, Roland 
Gall, Ian Dunlop, Peter Fleischmann, Werner 
Herzog, Fassbinder, Gonzalo Suárez, Portabella… 
i sens dubte estic oblidant molts d’ells: no vull 
buscar noms oblidats, esperances defraudades, 
promeses buides, morts prematurs o simplement 
esvaïts en el camp de batalla. Però eren centenars, 
potser milers, onada rere onada, de vegades 
arribaven tots sols i sense un duro, però ho feien 
any rere any, arribant de qualsevol part i de tot 
arreu, fins i tot de països en què fins llavors no hi 
havia tradició cinematogràfica, o on no s’havia fet 
cinema en absolut. Així convivien en les pantalles 
i en les llistes d’aquells anys els clàssics i els rebels, 
o els revolucionaris, els molt vells i els molt joves, 
els famosos i els desconeguts, amb pel·lícules 
que no podien ser jutjades o avaluades amb els 
mateixos criteris –com podies comparar Pierrot el 
loco (Pierrot le Fou, Jean-Luc Godard, 1965) i Siete 
mujeres, Gertrud i Banda aparte, El cardenal (The 
Cardinal, Otto Preminger, 1963) i Los carabineros, 
La caza del león con arco (La Chasse au lion à l’arc, 
Jean Rouch, 1965) i Campanadas a medianoche, 
fins i tot Major Dundee (Sam Peckinpah, 1964) 
amb Una trompeta lejana i El gran combate 
(Cheyenne Autumn, John Ford, 1964)?– però ja 
que podíem sentir entusiasme tant per La condesa 
de Hong Kong com per Al azar de Baltasar, Persona 
o Dos o tres cosas que sé de ella (2 ou 3 choses que 
je sais d’elle, Jean-Luc Godard, 1966), havíem 
d’aprendre (i no tots ho van aconseguir, alguns 
ni tan sols ho intentaren) a fer-les conviure. 
D’algunes d’aquestes pel·lícules –les “antigues”– 
admiràvem la perfecció, la sobrietat, la senzillesa, 
l’aparent facilitat, la precisió, la maduresa, 
la saviesa; de les altres –al mateix temps– la 
desmesura, l’audàcia, la descaradura, la llibertat, 
la passió, l’expressivitat. Pasolini va donar una 
clau, potser no del tot certa, una mica simplista 
probablement, però bella: hi havia, segons ell, 
un cinema de prosa i un cinema de poesia, i a 
ningú que hi toqués, en practiqués l’un o l’altre, 
se li acudiria renunciar a un tipus de cinema 
per l’altre, essent completament compatibles ja 
que, de fet, més aviat estan sovint fermament 
entremesclats en les mateixes pel·lícules. El 

romanticisme i l’escepticisme, quan no el cinisme 
i la ingenuïtat, es donaven la mà; de vegades els 
antics revolucionaris ens sorprenien convertits en 
serens clàssics, o els encara molt joves posseïen la 
simplicitat dels més primerencs primitius, mentre 
que les pel·lícules més modernes no sempre eren 
aquelles fetes pels cineastes més joves –Persona, La 
hora del lobo (Vargtimmen, 1967) i Pasión (L 182 
àlies En Passion, 1969) de Bergman, Los pájaros, El 
ángel exterminador o La vía láctea (La Voie lactée, 
Luis Buñuel, 1968), Playtime o Cuatro noches 
de un soñador (Quatre nuits d’un rêveur, Robert 
Bresson, 1971)… No hi ha tanta distància, després 
de tot, entre Los comulgantes (Nattvardsgästerna, 
Ingmar Bergman, 1962), El proceso de Juana de 
Arco i El hombre del cráneo rasurado (De man die 
zijn haar kort liet knippen, André Delvaux, 1965), 
ni Marcas identificatorias: Ninguna o Walkower 
(Jerzy Skolimowski, 1965) estan tan lluny de 
Peligro... línea 7000, ni El desprecio de Cleopatra o 
Dos semanas en otra ciudad (Two Weeks In Another 
Town, Vincente Minnelli, 1962), ni Hatari! 
(Howard Hawks, 1961) de Jaguar (Jean Rouch, 
1954//7//67) i Adieu Philippine…, ni Los pájaros 
d’El ángel exterminador. És, d’altra banda, un 
període de deu anys dominat per la hiperactivitat 
omnipresent i l’exemple alliberador de Jean-
Luc Godard, l’obra del qual és un dels cims dels 
anys 60, d’El soldadito (Le Petit soldat, Jean-Luc 
Godard, 1960) fins a (sí!), La gaya ciencia (Le Gai 
savoir, Jean-Luc Godard, 1968). 

És possible, sense haver-ho viscut mentre 
succeïa, entendre realment el que van significar 
aquells anys per a qualsevol que fos llavors un 
jove cinèfil extremadament curiós? No era un 
mal exercici, i crec que es comprèn que, durant 
uns anys, creguéssim fermament en el futur 
del cinema, en les seves possibilitats gairebé 
il·limitades i encara no explorades per complet, 
en la continuïtat a salts que feia possible avançar 
cap a terres desconegudes, recolzant-se en les 
espatlles fermes de Griffith i Lumière, Vertov i 
Murnau, Eisenstein i Stroheim, descobrint la 
secreta afinitat entre Chaplin i Renoir i Rossellini 
i Godard, imaginant una cadena que enllacés 
Lubitsch i Lang amb Hitchcock i Buñuel…  
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Per això crec que és injust i reduccionista 
oblidar o silenciar el fet que els 60 van ser una 
dècada on el passat, el present i el futur estaven 
junts, en paral·lel, de vegades en un procés 
d’emulació conscient o inconscient (Bellocchio 
no podia replicar Visconti, el mateix any 1965, 
amb Las manos en los bolsillos [I pugni in tasca] 
enfront de Sandra [Vaghe stelle dell’Orsa…]). Per 
això potser en aquesta època Cahiers supera la seva 
llarga ceguesa enfront del borni Ford, Douchet 
s’adona que hi ha algun tipus de contradicció 
a entendre Hitchcock i defensar Godard i no 
fer el mateix amb Buñuel… S’ha de recordar 
aquella època i incloure-ho tot, el que arriba a 
la seva fi, el que estava només començant, el que 
estava acabant prematurament, o el que estava 
naixent com a promesa o renovació per al futur, 
les últimes paraules d’alguns i les primeres d’uns 
altres, la sorprenent existència simultània del vell 
i del nou i de tot el que estava enmig, allò que va 
succeir en els 60 per primera vegada, únicament, 
i per última vegada al cinema. Un cinema que 
encara formava part de les produccions comercials 
normals (Ozu, de la mateixa manera que Resnais 
o Antonioni o Godard) i que encara era acceptat 
pels espectadors, per un públic no dividit en grups 
especialitzats i incompatibles».  

 
***

Benvolgut Miguel,  

Estic profundament fascinat pels punts que 
desenvolupes i per les observacions paral·leles 
que comprenc que va assenyalar Jean Narboni. 
Afegeixes un eix que d’alguna manera explica no 
només la base de la meva cinefília, sinó la meva 
modesta vida.  

La meva vida com a espectador mai ha 
tornat a ser tan feliç com en els 60 i en un breu 
període dels 70. Podria declarar-me a mi mateix 
com un cas definitiu, i irresponsable en aquest 
sentit: és en aquell moment quan vaig perdre 
l’interès a intentar abastar i veure “totes” les 
noves pel·lícules, o seguir les tendències d’una 
manera sistemàtica. Només en part es deu al fet 

que cap diari ni cap revista al meu distant país 
–t’escric des de Finlàndia, que a hores d’ara es pot 
considerar com un país del tercer món en termes 
de cinefília– publicaria els meus textos.  

En començar un diàleg sobre un tema 
important, Miguel –per mi, una mena de visionari 
historiador de cinema visionari–, ja has comentat, 
encara que més aviat entre línies, el que per mi 
és el punt essencial: va existir una època en què 
les pel·lícules, velles i noves simultàniament, ens 
tornaven bojos. Només en tornar a les dialèctiques 
naturals d’aquella època ens n’adonem de la 
perversitat de les èpoques posteriors, després de 
perdre definitivament la nostra breu felicitat.  

Però en aquest punt he de dir un parell de 
paraules sobre la nostra misère específica. Un 
petit país amb límits perifèrics al Nord d’Europa. 
Puc veure en el teu antic text, Miguel, moltes 
pel·lícules que mai van arribar a projectar-se a 
Finlàndia, o que ho van fer amb molt de retard. 
Com Espanya, teníem llavors una censura 
agressiva, no catòlica-conservadora, però més 
o menys igual d’absurda. D’altra banda, era 
una cosa perversament objectiva: les pel·lícules 
essencials estaven prohibides, amb la qual cosa 
podies fer-te una idea de quines serien les millors 
pel·lícules per avançat, informant-te sobre la llista 
de pel·lícules del censor. Eren inversemblantment 
pel·lícules com Al final de la escapada (À bout de 
souffle, Jean-Luc Godard, 1959) (al capdavall, un 
policia és assassinat!), El testamento del Doctor 
Cordelier (Le Testament du Docteur Cordelier, Jean 
Renoir, 1959), El criminal (The Criminal, Joseph 
Losey, 1960), Los sobornados (The Big Heat, Fritz 
Lang, 1953) (que va haver de fer un segon o 
tercer intent a inicis dels 60) o Chantaje contra 
una mujer; totes van ser prohibides; esmento aquí 
només alguns títols que vaig aconseguir veure en 
un viatge a Estocolm, gràcies als distribuïdors 
locals… contents de poder riure una estona a 
costa dels pobres retardats de Finlàndia.  

Tot i això, veig bons punts en la situació. La 
facilitat amb què es pot veure qualsevol pel·lícula 
immediatament, o la teòrica disponibilitat de 
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qualsevol cosa prement un botó és fatal per a 
la psicologia dels cinèfils. Vivíem diversos anys 
imaginant pel·lícules que finalment aconseguírem 
veure. El fet de veure-les era una culminació tan 
gran que es mantindria per molt de temps en la 
memòria. L’expectació era psicològicament tan 
rellevant com el propi visionat, una cosa que 
potser podia succeir únicament 15 anys després 
que el procés del somni comencés. Les pel·lícules 
havien de ser preses seriosament, ja que és possible 
que no poguéssim tornar-les a veure. Estava a 
París al setembre de 1973 quan em vaig assabentar 
que el National Film Theatre de Londres anava a 
projectar La rebeldía de la señora Stover (The Revolt 
of Mamie Stover, 1956) de Walsh. Vaig agafar 
un avió al matí aquell mateix dia, vaig veure la 
pel·lícula dues vegades (ara sé que l’oportunitat va 
ser única: ni jo, ni ningú podrem veure l’autèntic 
CinemaScope 1x2,55 de nou). Vaig anar a veure 
L’invidia (l’episodi de Rossellini a Los siete pecados 
capitales [Les 7 péchés capitaux, 1962], tornant 
a repetir-la cada dia durant una setmana –tenia 
un carnet de crític, i la suficient autoritat juvenil 
com per entrar al cinema a les 19.40h., quan 
començava aquell episodi.  

Sé que m’he sortit dels 60, però com podria 
algú separar la nova oferta de les pel·lícules més 
antigues que encara estaven circulant? Una de les 
coses més depressives d’avui és la desaparició de 
les reposicions i dels blocs complets d’antigues 
pel·lícules que solien beneir les nostres experiències. 
Podia haver-me perdut la majoria de les pel·lícules 
dels anys 40, però moltes de les dels anys 50 seguien 
circulant. Amb les estrenes de noves pel·lícules 
(sovint en una setmana se superava aleshores el 
nombre de pel·lícules interessants estrenades en 
cinemes en un any sencer d’aquesta dècada dels 
2010), els arxius fílmics i els cineclubs hi havia 
una continuïtat paradisíaca. Així que la meva 
primera visió d’Amanecer (Sunrise, F. W. Murnau, 
1927) o de Te querré siempre (Viaggio in Italia, 
Roberto Rossellini, 1953) coincidia amb l’estrena 
d’El desprecio i Marnie, la ladrona (Marnie, Alfred 
Hitchcock, 1964); vaig escriure textos bastant 
llargs sobre cadascuna. Per què aquest entusiasme 
incontenible? En una paraula: mise-en-scène. Un 

toc de cor a cor, escriptura personal, mitjans 
fílmics, podia ser molt simple o molt complex 
(els 60 van ser també la dècada de l’espectacular, 
deixant materialitzats tots els signes d’un cinema 
íntim: Los pájaros). Es va convertir en un anhel. 
Hi havia una urgència per veure totes les noves 
pel·lícules rellevants, per descomptat, totes les 
projeccions a les cinemateques, i continuaven 
existint alguns cineclubs per les ciutats. Era una 
vida repleta, però de manera important hi havia 
també un indici de moralitat, ja que no existia la 
perspectiva de poder veure la pel·lícula de nou. 
(Res ha fet més mal a la nostra sensibilitat cinèfila 
que la idea inherent que totes les pel·lícules estan 
disponibles per a nosaltres amb tan sols prémer 
un botó. Això comporta que molt poques coses es 
mantinguin o visitin fins i tot el nostre cor).  

Puc veure en una nota que conservo d’un 
amic, de finals de la primavera de 1963, un 
improvisat «Friday Club» de 10-15 membres 
(eren suficients com per reunir diners per pagar 
al projeccionista):  

5.4 Tourneur, El jinete misterioso (Stranger on 
Horseback, 1954)

19.4 Walsh, La esclava libre (Band of Angels, 1957)
26.4 Hawks, La novia era él (I Was a Male War 

Bride, 1949)
3.5 Minnelli, Mi desconfiada esposa (Designing 

Woman, 1957)
10.5 Tourneur, Una pistola al amanecer (Great 

Day in the Morning, 1956)
17.5 Tourneur, La batalla de Marathón (Giant of 

Marathon, 1959)
21.5 Ray, Sangre caliente (Hot Blood, 1956)
24.5 Tourneur, El halcón y la flecha (The Flame 

and the Arrow, 1950)
31.5 Dwan, Woman They Almost Lynched (1952)

Totes les còpies van ser destruïdes en 
els següents mesos. El mateix va succeir amb 
diverses pel·lícules de Fritz Lang que vaig reunir 
a partir del primer festival que vaig programar, 
en l’històric festival Jyväskylä Summer Festival, 
dedicat a la interrelació de les arts. Era una alegria 
i un tragèdia aclaparadora per als cinèfils, com 
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per exemple l’últim visionat de les “pel·lícules 
Eschnapur” a més de les “RKOscope”, Mientras 
Nueva York duerme (While the City Sleeps, 1956) i 
Más allá de la duda (Beyond a Reasonable Doubt, 
1956) –pel·lícules que sentírem que eren el millor 
que podíem veure, impossibles de superar–. Fins i 
tot tendeixo a pensar-ho ara, en el moment en què 
els crítics francesos –alguns de forma il·lustrativa– 
reflexionen sobre els detalls de la suposada mise en 
scène de Michael Haneke.  

He fet aquest tomb relatiu a causa d’una 
relectura d’un text inspirador: l’entrevista amb 
Godard en el número de desembre de 1962 de 
Cahiers du Cinéma, un especial sobre la Nouvelle 
Vague. És una continuació bella, humil i precisa 
dels textos de Godard (escrits sobretot pels volts 
de 1958, i ara, com a tal, està més clar que mai 
que va ser el cim d’aquest període). Comença 
dient que els crítics de Cahiers se sentien com 
«futurs cineastes». Deixo que parlin les cites:  

«Avui em segueixo considerant sempre com 
a crític, i, en un sentit, ho sóc fins i tot més que 
abans».  

«Sempre l’he conservat (el meu gust per les 
cites). Per què retreure’ns-ho? La gent, a la seva 
vida, cita el que li agrada».  

«Al final de la escapada era el tipus de pel·lícula 
on tot estava permès. Era la seva raó de ser».  

«L’ideal, per mi, és obtenir immediatament el 
que es vol aconseguir, i sense retocs. No té per què 
ser reeixit si no és necessari. L’“immediatament” 
és l’atzar. Al mateix temps, és el definitiu. El que 
vull és arribar al definitiu per atzar».  

Trobem elements al voltant d’una definició 
completa del nostre tema. La coexistència del 
vell i el nou ja com a clàssic, el vell com una cosa 
triomfalment moderna –com Gertrud o Marnie–. 
(Aquí vull expressar la meva admiració per les 
teves “correspondències” en les llistes, veient 
Adieu Philippine i Hatari! com a contemporànies 
que respiren exactament el mateix aire). Aquest 

enteniment de la no separació entre la crítica i 
la filmació va il·luminar una generació, vivint 
feliçment l’última època abans de la “ciència del 
cinema”, de les teories de moda i de l’avorriment 
universitari.  

Com els textos d’Epstein o Delluc o 
Eisenstein, els textos de Godard poden inspirar 
profunda i realment la filmació, una cosa més 
aviat impossible de dir sobre qualsevol cosa dita 
després de 1970. L’edat d’or va il·luminar també 
la crítica de cinema. (Gran part de la nostra vida és 
una coincidència. El meu primer amic estranger 
era britànic, Charles Barr. Ens vam escriure 
algunes cartes planejant començar una revista de 
cinema –que es convertiria en Movie, que és part 
de la millor història–).  

En efecte, estava fora de dubte que un crític 
seriós (de Cahiers, o fins i tot de Positif, que 
sovint estava molt més desviada) –no estic parlant 
dels gasetillers dels diaris, que són la cosa més 
difícil de canviar del món– no hauria celebrat 
un monumental fake com The Artist (Michel 
Hazanavicius, 2011).  

(De passada, Godard ja estableix alguns 
elements sobre com el cinema dels 60 incloïa un 
sentit polític que no només apuntava a Marker o 
De Antonio, Pasolini o el propi Godard. Tot el 
terreny estava en alerta, la qual cosa volia dir que 
fins i tot si Vietnam era un tabú, pel·lícules com 
Grupo salvaje o La venganza de Ulzana [Ulzana’s 
Raid, Robert Aldrich, 1972] m’explicaven 
la Història igualment. Aquesta sensació va 
desaparèixer posteriorment de les pel·lícules).  

Per exemple, La regla del juego (La Règle du 
jeu, Jean Renoir, 1939) es va estrenar a Finlàndia 
per primera vegada el 1964, com una pel·lícula 
contemporània, per tant, de La piel suave (La Peau 
douce, François Truffaut, 1964) o La mujer casada 
(Une femme mariée, Jean-Luc Godard, 1964). Els 
primers cinèfils –el primer moviment autèntic 
de cineclubs dels 50– van fer sobreviure i van 
desenvolupar una certa competència (i de vegades 
una visió) sense Ciudadano Kane (Citizen Kane, 
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Orson Welles, 1941), que era completament 
invisible en els 50. D’altra banda, amb la nostra 
nació veïna teníem oportunitats privilegiades de 
veure pel·lícules provinents de països “socialistes”, 
la qual cosa vol dir que podíem albirar gairebé els 
primers al món La pasajera (Pasazerka, Andrzej 
Munk i Witold Lesiewicz, 1963), Iluminación 
íntima (Intimní osvetlení, 1965) d’Ivan Passer o 
diverses pel·lícules de Jancsó… o potser fins i tot 
una pel·lícula soviètica abans que es convertís 
en un tresor censurat al seu propi país. Eren 
segurament fortes influències per a les pel·lícules 
més interessants que es realitzaven llavors, per 
sobre de les més òbvies franceses. Naturalment, 
la meva onada preferida d’entre totes elles variava 
d’una setmana a una altra –Quina seria en una 
anàlisi final? Potser fos Itàlia–. Pel mateix tipus de 
raons el nostre argument es manté.  

En la història d’aquest país –abans o després– 
mai podria esdevenir-se una situació semblant, 
amb la generació de Visconti, De Sica i Rossellini 
signant noves pel·lícules (o fins i tot els anteriors 
–Blasetti, Gallone, Matarazzo), amb De Santis, 
Lattuada i Castellani, etc., unint-se a ells, així 
com en els 50 cineastes com Fellini, Antonioni, i 
després Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Olmi… 
N’hi ha tants que els barrejo aquí de forma 
bastant lliure sense deixar de definir els seus inicis 
o els seus períodes principals. Aquests semblaven 
ser l’estat de gràcia natural de la majoria dels 
cineastes d’aquella època. I amb aquesta llista 
tan resumida fins i tot he retardat la confirmació 
definitiva d’aquest període irrefrenable: el cinema 
popular estava gaudint d’una qualitat espontània 
i irresistiblement elevada exactament al mateix 
temps que se celebraven en les revistes de cinema 
les pel·lícules d’autor. Freda era d’alguna manera 
la pedra angular d’això, però Leone ho va 
sobrepassar tot amb la seva popularitat. I de nou 
de forma típica, l’edat d’or de la comèdia italiana, 
les obres mestres de Risi, Monicelli, Comencini i 
Scola, van durar gairebé exactament fins a l’època 
de què estem parlant.

El que estic intentant recordar és que cada 
país mantenia una posició especial (un es pregunta 

si malgrat les diferències materials les conclusions 
en tots ells eren com sembla les mateixes, amb 
independència d’estar a París, Madrid o en una 
petita ciutat finlandesa anomenada Oulu, on 
vaig començar la meva vida com a espectador). 
Com que potser he menyspreat la meva posició 
provinciana, he de contradir-me afirmant que 
Finlàndia era llavors l’únic país fora de França 
on es distribuïen totes les pel·lícules de Godard 
(incloent les “no comercials”, com Los carabineros, 
Made in USA, etc.), i amb un considerable 
èxit. Fins i tot una mica més endavant, les tres 
pel·lícules de Bresson dels anys 70 van fer més 
diners a Hèlsinki que a París. Ara sabem el que 
no sabíem llavors (que Hollywood estava morint, 
que la Nouvelle Vague havia consistit en un curt 
període –recordem que una pel·lícula com Lola 
[Jacques Demy, 1961] va fer només unes 30.000 
entrades–).  

En definitiva, crec que era més probable 
llavors que més endavant, en algunes ocasions, que 
un cineasta amb talent deixés la seva petjada i es 
garantís una posició (encara que alguns membres 
de la generació que va renovar Hollywood 
després de 1968 tinguessin un abast tan curt, 
essent castigats, per dir-ho d’alguna manera, per 
la seva audàcia). Tot i això, hi ha alguns grans 
cineastes que en aquest llarg període, d’alguna 
manera, no es van situar en el mapa d’acord amb 
el seu valor real: De Seta, Rozier, Hutsiev. I com 
sempre, no són només les pel·lícules adequades 
les que “entren en la història del cinema” –estic 
pensant en pel·lícules gratificants que aviat van 
desaparèixer, almenys en la seva estimació: El 
noviazgo del padre de Eddie, Peligro... línea 7000, 
Primera victoria.

Va ser una època generosa i inspiradora per 
a tots, i personalment privilegiada, i no només 
perquè les pel·lícules tronessin pêle-mèle cap 
a nosaltres: Most Dangerous Man Alive (Allan 
Dwan, 1958//60) i Forajidos salvajes (Ride in 
the Whirlwind, Monte Hellman, 1965), El cabo 
atrapado (Le Caporal epinglé, Jean Renoir, 1962) i 
Rostros (Faces, John Cassavetes, 1968)… (no estic 
tractant d’imitar les teves simetries magistrals –
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només he pres un parell de títols molt estimats 
per mi–).  

Vaig realitzar la meva primera entrevista 
registrada amb Carl Th. Dreyer a la seva casa a 
Copenhaguen, a l’estiu de 1965, just després 
que els crítics danesos massacressin Gertrud. 
Vaig escriure la meva primera carta com a fan a 
Charles Chaplin, reconfortant-lo en dir-li que 
La condesa de Hong Kong era una de les obres 
mestres de la dècada (una opinió que segueixo 
mantenint, com moltes d’aquella època).    

La cinefília es va introduir fins i tot en els 
meus modestos estudis, de forma escrita a la meva 
tesi universitària sobre Vertigo (contra el desig 
dels meus professors, que haurien preferit una 
pel·lícula artística). Hitchcock va visitar Hèlsinki 
a l’agost de 1968 i va estar d’acord a veure’m, 
encara que es negava per complet a concedir 
entrevistes. Per què? Potser perquè va entendre 
que el primer llibre extens d’estudi fílmic basat 

en una sola pel·lícula (ara n’hi ha centenars) 
s’estava realitzant –per què no conèixer llavors 
aquest tocat del bolet?–. I em va obsequiar amb 
un aforisme que no he vist mai per escrit: «Ja saps, 
fill, la lògica és avorrida!».  

Què dimonis va passar poc després? És 
una altra història. Almenys sé que la innocència 
i l’esperit infantil d’aquesta època, ja fos tendre 
(McCarey) o dement (Jerry Lewis), era més 
autèntic que l’infantilisme industrialment 
facturat de Spielberg, Lucas i la major part del 
cinema posterior. Fins i tot en teclejar aquestes 
paraules sento un gran record nostàlgic: entrar en 
una sala als afores d’Hèlsinki i veure Una mujer 
es una mujer (Une femme est une femme, Jean-Luc 
Godard, 1961) –el nostre primer Godard, una 
revelació, per a molts de nosaltres, com va escriure 
André S. Labarthe, «Lumière 1961». •
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Les paradoxes de la Nouvelle Vague
The paradoxes of the Nouvelle Vague

Marcos Uzal

RESUM

L’article present comença amb la fundació de la revista 
Cahiers du cinéma i amb el debut al cinema de cinc dels seus 
integrants principals: François Truffaut, Claude Chabrol, 
Eric Rohmer, Jacques Rivette i Jean-Luc Godard. Des 
dels plantejaments, els gustos, les passions i les aversions 
compartides (sobretot, els d’una sèrie de cineastes afins dins 
del dit “cinema clàssic”), amb l’avenç dels anys les postures 
estètiques i polítiques comencen a separar-los, tant a ells 
com a la seva obra, fins a una futura no reconciliació dels 
cineastes “de centre”, Truffaut i Chabrol, d’aquells altres que 
opten per controlar les condicions o mètodes de producció: 
Rohmer, Rivette i Godard. Igualment, l’article proposa una 
nova visió del cinema d’aquests dos últims en relacionar el 
seu interès en els processos de rodatge o bé de muntatge, amb 
l’afinitat sentida cap a unes o altres avantguardes: primeres 
avantguardes russes en el cas de Godard; l’americana dels 
anys 70 i la seva translació europea en el cas de Rivette.  
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ABSTRACT

This essay begins at the start of the magazine Cahiers du 
cinéma and with the film-making debut of five of its main 
members: François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, 
Jacques Rivette and Jean-Luc Godard. At the start they 
have shared approaches, tastes, passions and dislikes (above 
all, about a group of related film-makers from so-called 
‘classical cinema’). Over the course of time, their aesthetic 
and political positions begin to divide them, both as people 
and in terms of their work, until they reach a point where 
reconciliation is not posible between the ‘midfield’ film-
makers (Truffaut and Chabrol) and the others, who choose 
to control their conditions or methods of production: 
Rohmer, Rivette and Godard. The essay also proposes 
a new view of work by Rivette and Godard, exploring a 
relationship between their interest in film shoots and 
montage processes, and their affinities with various avant-
gardes: early Russian avant-garde in Godard’s case and in 
Rivette’s, 1970s American avant-gardes and their European 
translation.

KEYWORDS

Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Eric 
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Designarem aquí, sota el terme Nouvelle 
Vague, els cinc cineastes incorporats a aquest grup 
resultant de Cahiers du cinéma: Eric Rohmer, 
Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Claude 
Chabrol i François Truffaut. En veure el camí 
recorregut per cadascun aquest reagrupament pot 
semblar una mica forçat, però ens resulta vàlid 
en la mesura en què els cinc van debutar junts, 
de vegades col·laborant estretament uns amb uns 
altres, amb aversions compartides, amb referències 
comunes (principalment: Hitchcock, Hawks, 
Lang, Renoir i Rossellini) i amb les mateixes 
reivindicacions. El que els va unir al començament, 
més aviat al contrari d’una voluntat de fer tabula 
rasa amb el passat, era la necessitat d’inscriure’s en 
una continuïtat, de perllongar algunes vies amb 
prou feines descobertes o negades per un cert 
cinema majoritari dels anys 50 («seguir els vells 
vaixells que ja ningú no seguia», deia Chabrol). En 
la selecció crítica que va suposar la seva primera 
forma de situar-se en la Història del cinema, les 
avantguardes van ser poc tingudes en compte 
pels «joves turcs» de Cahiers du cinéma. I les seves 
referències cinematogràfiques, literàries i musicals 
eren essencialment clàssiques, contràriament a les 
dels cineastes anomenats de la “rive gauche” com 
Alain Resnais, Chris Marker o Jean-Daniel Pollet, 
les obres dels quals estaven sincronitzades amb 
el Noveau Roman i la revista Tel Quel, així com 
amb certes recerques musicals i pictòriques que 
van formar un gresol dels anys 60.

Els anys 1963-67 representen el final de l’ 
“estat de gràcia” de la Nouvelle Vague, després 
d’un productiu “malentès” entre la indústria 
del cinema i aquests joves iconoclastes. Mentre 
que hi havia evidents correspondències entre 
les primeres pel·lícules dels cinc cineastes, tant 
a nivell formal com econòmic, els seus camins 
van anar separant-se cada vegada més fins a, en 
ocasions, quedar oposats. Quan es van aplacar el 
prestigi i l’èxit de la Nouvelle Vague i cadascun 
va haver de triar la seva forma de sobreviure, 
Truffaut i Chabrol van ser els més fidels al cinema 
americà que havien estimat i a la «política dels 

autors» que d’aquí havia emergit: van considerar 
que la forma cinematogràfica havia d’explorar-se 
com a contraban, per mitjà de l’art clàssic de la 
posada en escena més que a través d’una postura 
revolucionària o modernista. Rebutjarien, per 
tant, tota forma de marginalitat per romandre 
com a grans cineastes «de centre» (l’expressió és 
de Jean-Claude Biette, a propòsit de Chabrol), a 
risc d’acceptar encàrrecs improbables (Chabrol) 
o d’alternar regularment entre pel·lícules seques i 
fosques i d’altres de més lleugeres i optimistes (el 
costat Jekyll i Hyde de Truffaut del qual parlava 
Daney). Apreciem que això era possible a França 
perquè la indústria del cinema ha estat sempre 
forta, i per això mateix percebuda com un punt 
de referència per a conquerir des de l’interior o bé 
per a envoltar.  

Rohmer i Rivette buscarien una 
independència alhora més total i més modesta que 
la de Truffaut, una independència afí al seu desig 
de seguir sent “amateurs”, com havia preconitzat 
Jean Rouch. Aquesta autonomia financera 
funcionava en paral·lel a una economia de mitjans 
tècnics i formals. Formalment, allò que en 
podríem dir la “modernitat” de Rivette i Rohmer 
és, principalment, la prolongació del pensament 
de Bazin i del cinema de Renoir i Rossellini: 
reposa sobre la idea de que el cinema és abans de 
res un art del registre. Si hi ha alguna cosa que cal 
revolucionar no és per tant una il·lusòria forma 
pura, una teorització abstracta. Més aviat, i de 
forma molt concreta, és la manera de fabricació de 
les pel·lícules, el que pot eclosionar en el moment 
del rodatge com a preocupació central, amb els 
actors i la llum. Després del fracàs públic de El signo 
de Leo (Le Signe du lion, 1959), Rohmer va haver 
d’esperar a La Coleccionista (La Collectionneuse), 
l’any 1967, per a trobar un reconeixement, un 
públic i una estabilitat financera que aconseguiria 
conservar fins al final sense ser un autor marginal 
ni realitzar, no obstant això, la més petita concessió 
a la indústria (Una de les seves grans satisfaccions 
va consistir durant molt temps en no demanar 
cap subvenció al CNC1). En això, va ser el més 

1. Centre Nacional de Cinema.
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estrictament fidel a la reivindicació principal de la 
Nouvelle Vague, que Truffaut assenyalava com una 
voluntat ètica més aviat que estètica: transformar 
els mitjans de producció, alliberar el cinema de 
tota la feixuguesa tècnica, permetre a l’autor de 
les pel·lícules «dirigir-se al motiu» (com deien els 
impressionistes) gairebé tan lliure i lleuger com un 
pintor.  

Dels cinc, Rivette va ser el que va estar més 
obert a les evolucions artístiques de la seva època, 
amb les quals fins i tot Godard tenia una relació 
més ambigua. El 1963, la generació de joves crítics 
que arribaria a Cahiers du cinéma al començament 
dels anys 60 (com Jean Narboni, Jean-Louis 
Comolli, Jean-André Fieschi) el nomenen per, 
d’altra banda, reemplaçar Rohmer –jutjat de 
massa conservador i poc obert als nous cinemes 
que apareixien arreu del món- com a redactor 
cap de la revista. En tant que cineasta, Rivette és 
qui assumeix des de més d’hora una marginalitat 
inherent a les formes dels rodatges i de les 
narracions que buscava. El 1964, marcant una 
distància amb les postures de Truffaut i Chabrol, 
però també amb el classicisme de Rohmer, declara 
el següent: «Crec que el principi de la Nouvelle 
Vague […] és un fenomen de ruptura. Finalment 
és l’aixafaguitarres. Per tant sempre es tractarà, 
en certa manera, del fracàs o del malentès. Crec 
que no pot haver un èxit profund en la Nouvelle 
Vague, que la veritat de la Nouvelle Vague és el 
seu fracàs»2. I després de les dues contrarietats 
consecutives que van ser els fracassos de públic de 
París nos pertenece (Paris nous appartient, 1960) i 
després de la censura de La religiosa (La Religieuse, 
1966), Rivette es radicalitzà amb L’Amour fou 
(1968), portant més lluny les seves experiències de 
rodatge, obrint-se a la improvisació, sometent el 
seu relat a durades noves. Els rodatges de Rivette 
coincideixen en aquells dies amb certes recerques 
teatrals dels anys 60, i recluta gran parts dels seus 
actors de la trouppe del metteur en scène Marc’O. 
Per comprendre aquest interès de Rivette envers 
les formes experimentals que semblaven haver 

afectat poc als seus quatre camarades, n’hi ha prou 
amb llegir les seves respostes a un qüestionari de 
la revista Positif  l’any 1982 (nº 254-255), on 
situa entre les millors trenta pel·lícules dels anys 
1952-1982 La Région centrale (1971) de Michael 
Snow, Der Tod der Maria Malibran (1972) de 
Werner Schroeter i Central Bazaar (1976) de 
Stephen Dwoskin. Costa d’imaginar algun altre 
membre de la Nouvelle Vague citant aquestes 
pel·lícules dels anys setanta, en clara ruptura tant 
amb el cinema clàssic com amb els nous cinemes 
dels anys 60, fins i tot Godard. Però veiem també 
que Rivette tria pel·lícules que segueixen sent més 
aviat experiències de rodatge que de muntatge, 
més de registre que d’intervenció sobre la textura 
de la imatge. Vinculat fonamentalment amb 
el teatre, no pretén la cerca de la puresa pròpia 
d’un cert avantguardisme, més aviat es manté en 
el pensament de Bazin, advocant per la impuresa 
fonamental del cinema.  

Si Godard és el cineasta més clarament 
formalista i revolucionari dels cinc que 
constitueixen el nucli dur de la Nouvelle Vague, 
és, de bon principi, perquè reuneix a Bazin i a 
Malraux, a Renoir i a Eisenstein, a Cézanne i a 
Picasso, atorgant el mateix lloc al muntatge que 
al rodatge. El muntatge no solsament li permet 
deconstruir la narració o l’estructura d’una escena, 
també, i sobretot, li permet dur a terme relacions, 
barreges. S’allunya de Bazin per la discontinuïtat 
del muntatge, però el troba en la impuresa dels 
collages. La idea de collage, tan sovint evocada 
a propòsit de Godard, suggereix fins a quin 
punt la seva composició parteix d’una realitat i 
d’una sèrie d’imatges preexistents, tot sacsejant 
les jerarquies convingudes: veritat de l’instant 
registrat, però també realitat sociològica; imatges 
i sons de l’art, però també de la cultura popular 
o de la publicitat. En aquest sentit, cal relacionar-
ho més aviat amb la insolència alegre del Pop Art 
que amb allò de cerebral descarnat del Noveau 
Roman: la recuperació i el desviament abans que 
la teorització i la il·lusió de puresa. És tot el que 

2. RIVETTE, Jacques, a VALEY, Robert. La Nouvelle vague 
par elle-même, episodi de la sèrie Cinéastes de notre temps, 1964.
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li oposa a l’abstracció freda de El año pasado en 
Marienbad (L’Année dernière à Marienbad, 1961), 
bell objecte tancat sobre si mateix (al qual, d’altra 
banda, Resnais respondrà amb Muriel el 1963). 
I és perquè va a mostrar-se menys sensible a les 
avantguardes franceses dels anys 20 o al cinema 
experimental americà que a Eisenstein i Vertov, 
que seguiran sent les seves referències en matèria 
de muntatge. Això últim mostra també fins a quin 
punt la concepció del muntatge de Godard és 
política, en primer lloc en un sentit general (deixar 
entrar tota la realitat, incloent-hi els elements 
provinents del periodisme o de la sociologia), 
i després, cada vegada més, de forma precisa 
(referències a la guerra d’Algèria i de Vietnam, 
esquerranisme dels personatges). El balandreig 
polític de Godard és progressiu i molt coherent, 
però podem dir que la primera gran ruptura té lloc 
l’any 1966, quan realitza al mateix temps Made in 
USA i Dos o tres cosas que yo sé de ella (Deux ou 
trois choses que je sais d’elle), i la segona després 
del maig del 68, quan trenca amb la indústria i 
la ficció per a realitzar pel·lícules militants. Entre 
1966 i maig del 68 trobem per tant una frontissa 
en la qual realitza obres essencials, les dues 
pel·lícules esmentades, però també La Chinoise 
(1967) i Week End (1967). Què succeeix en 
aquests quatre llargmetratges? Sovint, la política 
passa per davant dels sentiments (la qual cosa, fins 
al moment, només era pròpia de Los Carabineros 
[Les Carabiniers, 1963]). O, formulant-ho d’una 
altra manera, aquestes pel·lícules estenen acta del 
que imaginava Alphaville (1965): una societat 
on l’opressió política i econòmica aixafaria els 
sentiments individuals i tornaria impossible 
el fet novel·lesc que, fins llavors, elevava els 
personatges de Godard per damunt de la perfídia 
del món. Perquè, com es diu al final de Made in 
USA, «l’esquerra és massa sentimental»; és com 
si Godard tornés a visitar les seves pel·lícules 
precedents des d’un punt de vista polític més 
que malenconiós. Així, Dos o tres cosas que yo sé 
de ella és com una represa “en fred” de Vivir su 
vida (Vivre sa vie, 1962), on l’anàlisi sociològica 
preval per damunt d’allò novel·lesc. De la mateixa 
manera, a La Chinoise, és com si hagués preservat 
la militància de la joventut de Masculino/Femenino 

(Masculin fémenin, 1966), desembarassant-se de 
totes les seves preocupacions amoroses i sexuals. 
Quant a Week End, perllonga la veta llibertina, 
la violència còmica de Los Carabineros, fins a fer 
dels seus personatges figures grotesques que es 
debaten en una societat que s’ha tornat absurda: 
la guerra està a partir d’ara pertot arreu, és la 
victòria apocalíptica de l’egoisme consumista 
sobre la raó, l’art i els sentiments, a la qual 
només pot respondre la poesia cruel i salvatge de 
Lautréamont. Formalment, es tracta de conferir a 
la qüestió del collage tota la seva dimensió política 
i subversiva (aquella de la qual Lautréamont va 
ser-ne justament el precursor literari), resumida 
segons la cèlebre fórmula de Made in USA: 
«Una pel·lícula de Walt Disney interpretada 
per Humphrey Bogart; per tant, una pel·lícula 
política». Treballant encara en la indústria, Godard 
recicla les imatges i els mites per entrexocar-
los, i és mitjançant aquesta barreja de gèneres i 
aquests acostaments d’elements allunyats, que 
obté el principi polític: col·locant-los en el mateix 
plànol, mostrant que Walt Disney i Humphrey 
Bogart pertanyen al mateix món de Mao o d’un 
obrer del suburbi parisenc. En aquestes quatre 
pel·lícules porta més lluny que mai la utilització 
dels colors vius, demostrant visualment com ha 
influït la publicitat al món, que les alineacions 
de les residències HLM són com les caixes de 
detergent, o com, en el maoisme, en primer lloc hi 
ha el vermell del petit llibre que pot irrigar d’una 
nova sang les noves imatges. Un hiperrealisme 
estrident, per traduir una desrealització 
generalitzada deguda al capitalisme, a la televisió 
i a la publicitat, però també (a La Chinoise i Week 
End) a l’abstracció o a la violència del pensament 
esquerrà que Godard filma amb tanta ironia com 
tendresa. Aquestes quatre pel·lícules representen 
igualment l’afirmació del discurs polític al cinema 
de Godard, d’un pensament clar i formulat que 
guia la pel·lícula i que no és només un comentari, 
o una digressió filosòfica. En Dos o tres cosas que 
yo sé de ella, per primer cop la veu en off no és 
un element narratiu o novel·lesc, sinó més aviat 
un element que pensa les imatges i la pel·lícula 
que està realitzant-se, la qual cosa es convertirà 
en el principi de les pel·lícules dels anys 70. A La 
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Chinoise, el que interessa a Godard és l’encarnació 
i la declamació del discurs; menys el que diu el 
petit llibre vermell que la teatralitat que aquest 
imposa (i serà igualment una de les grans 
qüestions del Grup Dziga Vertov). Dit d’una altra 
manera: Mao li permet convertir-se plenament 
en brechtià. No deixant mai de ser abans de 
res cineasta, aquesta nova posada en qüestió 
formal és el que Godard cerca per començar en 
el pensament revolucionari: els nous discursos 
per a un nou teatre, els nous pensaments per als 
nous muntatges, i el vermell, molt de vermell. 
I quan es llanci al cinema militant després del 
maig del 68, la seva qüestió principal seguirà 
sent cinematogràfica: com realitzar políticament 
una pel·lícula, abans que fer una pel·lícula que 
s’acontenti amb il·lustrar un discurs. En una 
escena burlesca de Vladimir y Rosa (Vladimir 
et Rosa, 1970) en la qual Jean-Pierre Gorin i ell 
discuteixen remugant en una pista de tennis, 
mostra el que sempre li salvarà de la fredor teòrica: 
1) la circulació de les paraules, de les imatges i de 
les idees ha de ser tan concreta, viva i imprevisible 
com un encreuament de pilotes; 2) la pràctica ha 
de fer quequejar  la teoria, i a l’inrevés. 

Malgrat totes les seves diferències, el que 
pot vincular a tots els cineastes de la Nouvelle 
Vague és aquest aforisme de Banda aparte (Bande 
à part, 1964): «Tot el que és incontestablement 
nou és, per això mateix, automàticament antic». 
I fins i tot els cineastes més iconoclastes d’aquest 
moviment seguiran sent fidels a l’etimologia de 
la paraula radical, tan tacada: el que es manté en 
les arrels. Fent Out 1 (1971), Rivette no oblida 
a Feuillade i Renoir, i fins i tot en el seu període 
més revolucionari Godard es refereix abans de 
res als cineastes del passat, a Rossellini, Vertov, 
Eisenstein. Fins i tot a Jean Eustache i Philippe 
Garrel, els dos fills més directes i amb més talent de 
la Nouvelle Vague, tindran en comú l’obsessió per 
un cinema anterior al seu naixement, pel cinema 
mut (Garrel) o pel cinema hollywoodià i francès 
anterior a la guerra (Eustache). La Nouvelle 
Vague representa per a ells la continuïtat d’una 
via antiga (que passa per Lumière, Griffith, Vigo, 
Renoir, Rossellini) i la possibilitat de perllongar-
la en el present i per si mateixa. Vet aquí la idea 
lluminosa d’Eustache: al cinema, fer la revolució 
és tornar sempre als germans Lumière. •
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Glòria Salvadó Corretger. Espectres del cinema 
portuguès contemporani: Història i fantasmes en 
les imatges
Lleonard Muntaner Editor, Barcelona, 2013, 322 pp.

Miguel Armas

RESSENYES · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Núm 2. · 2013 · 100-101

Als anys vuitanta, Serge Daney va definir 
els cineastes portuguesos com a «arqueòlegs 
enamorats» que «fan tornar el passat estrany i 
gloriós de Portugal des de molt lluny». En la 
seva recerca sobre el cinema lusità, que porta per 
títol Espectres del cinema portuguès contemporani: 
Història i fantasma en les imatges, Glòria Salvadó 
duu a terme un exhaustiu treball d’arqueologia 
que intenta descobrir la forma en què aquest 
passat es mostra en les imatges del present. A 
través de l’estudi comparatiu d’imatges de tres 
directors essencials (Manoel de Oliveira, João 
César Monteiro i Pedro Costa), Salvadó realitza 
un ampli recorregut pel cinema de Portugal en 
paral·lel a la història i la literatura d’aquest país.  

El principal referent d’aquest llibre és el 
filòsof francès Georges Didi-Huberman, que 
elabora la seva teoria a partir de l’estudi de Walter 
Benjamin, Aby Warburg i Carl Einstein. En 
llibres com Devant le temps, L’Image survivante 
o Devant l’image, Didi-Huberman proposa 
estudiar la història de l’art mitjançant la recerca 
de connexions, ressonàncies i diàleg entre les 
imatges. Aquest mètode basat en el muntatge 
permet a Salvadó traçar un nou mapa de la 
cinematografia portuguesa, sempre des d’una 
perspectiva acronològica, no lineal. Es tracta, no 
obstant, d’un llibre accessible a qualsevol lector, 
ja que aquest procediment funciona abans que 
res com a principi estructural i no cau en l’abús 
de les referències teòriques propi de molts estudis 
hubermanians recents.

La hipòtesi d’aquesta recerca és que al cinema 
de Manoel de Oliveira, João César Monteiro i 
Pedro Costa resideix, d’una forma inconscient, la 
supervivència històrica (Nachleben) de l’imaginari 
de Portugal, en concret aquell vinculat amb el 
temps dels navegants i dels descobridors. Aquest 
imaginari estaria sempre acompanyat de la seva 
pròpia imatge negativa, és a dir, l’explotació 
colonial i l’esclavisme. Com al cinema de Straub-
Huillet, la imatge seria l’encarregada d’enterrar 
aquests esdeveniments en capes invisibles, de 
manera que el muntatge tindria per funció fer 
veure les fissures entre les quals es manifesten els 
espectres d’aquestes «supervivències». D’aquesta 
forma veiem com sorgeix la memòria històrica de 
Portugal en les imatges del present, a través d’una 
sèrie de paral·lelismes, comparacions, oposicions 
entre imatges, vincles amb la literatura i la història 
portugueses, etc.

L’estudi es divideix en quatre apartats que es 
complementen entre si de forma constant. En el 
primer, Salvadó aborda les dues figures principals 
que perviuen en tot el cinema portuguès, dos 
leitmotiv constants: el contraplà amb la mort 
i el cara a cara amb l’infinit. Els capítols segon 
i tercer estan dedicats al mar i al viatge i el 
navegant, respectivament. Finalment, el llibre es 
tanca amb un capítol dedicat a l’emergència del 
fantàstic i els fantasmes. Dins d’aquest itinerari, 
l’ull de Monteiro al final de Vai-e-vem troba una 
correspondència amb l’últim pla d’Um filme 
falado (Manoel de Oliveira), el vaixell d’A flor do 
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mar (João César Monteiro) porta al de Nosferatu 
(F.W. Murnau), que al seu torn porta a les cases 
del barri lisboeta de Fontainhas (No Quarto da 
Vanda i Juventude em marcha de Pedro Costa), 
que al mateix temps es troba amb la foscor d’I 
Walked with a Zombie (Jacques Tourneur). Les 
ressonàncies sorgeixen d’una forma natural entre 
cineastes que a priori pertanyen a generacions i 
estils diferents. A més d’estudiar en profunditat les 
filmografies d’Oliveira, Monteiro i Costa, Salvadó 
estableix també altres connexions, tant amb 
cineastes no portuguesos (Murnau, Tourneur, 
Straub-Huillet) com amb cineastes que sí que ho 
són (António Reis i Margarida Cordeiro, Miguel 
Gomes, João Nicolau, Teresa Villaverde, João 
Pedro Rodrigues, etc.)

De lectura recomanada tant als que vulguin 
endinsar-se al cinema lusità com als que estan 
habituats a ell, Espectres del cinema portuguès 
contemporani: Història i fantasma en les imatges 
té la virtut de traçar un mapa que pot seguir 

sent ampliat pel lector: n’hi ha prou amb pensar 
en pel·lícules recents com O Gebo e a sombra 
(Manoel de Oliveira), Tabu (Miguel Gomes), 48 
(Susana de Sousa Dias) o Sweet Exorcist (Pedro 
Costa) per veure que el seu principi estructural 
perdura més enllà de les obres de què parla, i 
que el coneixement d’aquestes figures recurrents 
de l’imaginari portuguès (el contraplà amb la 
mort, el mar com a espai inexplorat i desconegut, 
el zombie i el fantasma…) modificarà la nostra 
forma de veure i analitzar les pel·lícules del país 
veí. En aquest sentit, aquest llibre es converteix 
en una referència, especialment en un temps en 
què el cinema portuguès viu el seu pitjor moment 
a nivell econòmic (absència de mercat i de públic, 
suspensió total de totes les ajudes per part del 
govern, crisi de la Cinemateca Portuguesa) però 
un dels seus millors moments a nivell creatiu, 
sempre d’una forma solitària i resistint davant 
de les consignes de la indústria (al contrari que 
la majoria de països europeus, especialment 
Espanya). •
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Rithy Panh (en col·laboració amb Christophe 
Bataille). La eliminación
Editorial Anagrama, Barcelona, 2013, 220 pàg.

Alfonso Crespo

RESSENYES · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Núm 2. · 2013 · 102-103

“Vull comprendre, explicar i recordar, 
i precisament en aquest ordre”. Així és com 
el cambodjà Rithy Panh resumeix el projecte 
de sutura que anhelen el seu cinema i la seva 
escriptura. I és ara que es publica entre nosaltres 
La eliminación, quan la dimensió del seu designi 
s’adverteix en tota la seva singularitat artística, 
gairebé sempre neutralitzada per la influent tutela 
ètic-estètica de Claude Lanzmann. Panh sempre 
va admetre’n el deute, va celebrar-ne la filiació i 
aquí torna a reconèixer el magisteri de Shoah, el 
seu ensinistrament en la possibilitat de “veure a 
través de les paraules”, en el corol·lari perforador 
de ressons i repeticions sobre el present, en les 
boneses del muntatge com a arma de refutació; 
però també cal retenir allò que els separa, i que 
aquestes pàgines revelen amb precisió dolorosa: 
la condició de víctima directa de Panh –a 
qui la dictadura dels jemeres vermells (1975-
1979) va deixar pràcticament sense família–, 
sobretot de supervivent miraculós, car en la 
particular Bildungsroman que aquí se’ns mostra, 
les renúncies obligades van ser dictades des del 
forat negre en el qual es va precipitar un país 
en fugida ideològica que tant prohibia ulleres i 
sabers especialitzats com la pesca i l’agricultura 
de finalitats “individualistes”, mentre la població 
s’estimbava en la fam. És, doncs, del cinema (i 
l’escriptura) com a salvació, com a mitjà d’esplaiar 
la fúria i el turment acumulats, el que trobem que 
tracta Panh en primer lloc, i si La eliminación ha 
estat comparada amb les obres de Primo Levi, 
Robert Antelme o Aleksandr Solzhenitsyn, és a 

dir amb les memòries dels qui tornen de l’infern, 
també caldria haver-la relacionat amb la de Jean 
Améry, amb el ferri ideari de la qual, d’infatigable 
resistència i perenne testimoniatge, tant té a veure.

Com fer possible parlar, escriure i filmar des 
de la ferida sense deixar-se endur pels dimonis, 
sense tampoc claudicar davant l’abatiment? En 
això consisteix el trencaclosques de Panh, la tasca 
autoimposada que a La eliminación ofereix una 
personal escriptura del desastre, fragmentària i 
inclassificable, a punt de desfer-se. Enunciat en 
paral·lel al rodatge de Duch, le maître des forges 
de l’enfer (2011), Panh aprofita el discontinu 
encarament amb qui fora responsable del 
centre de tortura i execució S21 –justament 
amb l’absència, l’X a la qual tots assenyalaven a 
S-21, la machine de mort Khmère rouge (2003)– 
per a fer del llibre un gresol de temps on pugui 
trobar abric el seu propi recompte sobre els anys 
abrasius de deliri comunista a Cambodja. Això 
no obstant, la memòria personal no és la fi, més 
aviat un pas més, una clau (si bé mestra) que 
ofereix materials valuosos amb els quals forçar 
les noves màscares i subterfugis d’aquests caps i 
torturadors que ara s’escuden en el compliment 
d’ordres i el servei a la pàtria. La resta de veus 
que sorgeixen i s’esvaeixen són la del propi Duch 
i d’altres, fulgors purs de pesantor, que recullen 
breus testimoniatges a manera de contrapunt o 
bé lletregen algun paorós eslògan jemer vermell. 
L’entrellaçat i enfrontament de perspectives i punts 
de vista compleixen literàriament el que Panh ja 
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havia entrellucat en la seva austera i reincident 
pràctica cinematogràfica, de saber, que tota moral 
possible recau en el muntatge. Que en els seus 
xocs, passatges i tornades es delimita una política 
i s’executa una hermenèutica combativa sobre 
els desplaçaments i lliscaments del llenguatge. 
“Duch té un punt feble”, manifesta Panh, “no 
coneix el cinema, no creu en les repeticions, en 
les confrontacions i en els ressons.”  

Així és com, finalment, la moral i la política 
de les formes s’alien per produir una crítica de la 
barbàrie jemer vermella a partir de la constatació 
de l’esberlament d’una llengua o, més aviat, de 
la seva cancel·lació i del brot d’una de nova, 
violenta, derivada. Si els nazis llançaven a les rases 
les seves “figures”, els jemeres feien el mateix amb 
els seus “trossos de fusta”, tots dos delectats en un 
abús de poder que pretenia que fins i tot la mort 
fos esborrada. Heus aquí aquest neologisme que 
va donar a llum la maquinària del S21, kamtech, 
“polvoritzar”, anihilació a la qual Duch destinava 
als nens dels “enemics” un cop que aquests ja 
havien estat executats: l’ordre era la de destruir i de 
no deixar cap rastre. Els límits del llenguatge jemer 
vermell van ser, com hagués exposat Wittgenstein, 
els de la seva revolució, els de el seu món, un món 
on la vigilància i l’interrogatori anaven per davant 

de l’alfabetització, però un cop passat el temps i 
acumulats els estrats sobre la història recent, fou 
el propi Panh, precisament un dels supervivents 
d’aquella Cambodja, qui va tornar per fer passar 
a víctimes i botxins pel tribunal d’una paraula 
que hom desitjava rehabilitar com a font de 
testimoniatge i confessió. El que l’autor cambodjà 
porta dècades afavorint, no és res més que això: 
permetre que els protagonistes “s’expliquin”, que 
algú com Duch “recuperi la humanitat mitjançant 
la paraula”. I si al seu cinema Panh és, a la inversa 
que l’aguerrit Lanzmann, d’aquells que deixen 
parlar i no interrompen, confiant que el concís 
dispositiu fílmic s’erigeixi en màquina de la veritat 
en confabulació amb el muntatge –que pot portar 
a col·lació (i col·lisió) un altre testimoniatge o 
alguna seqüència de l’arxiu propagandístic si cal 
desmuntar testimoniatges falsos o interessats– és 
en La eliminación, on es transcriuen alguns dels 
seus diàlegs amb Duch, on es fa palesa la preuada 
rebotiga del seu arduós i escarpat curs creatiu. Val 
a dir: el dubte, l’angoixa, l’enuig, la sospita d’estar 
seguint el joc del criminal, l’esbalaïment davant 
el seu riure, que obre oceans de distància entre 
els homes, que assenyala la fragilitat de l’empresa 
i, alhora, la seva condició de tasca irrevocable, 
d’absoluta necessitat. •
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1. ENVIAMENT D’ARTICLES

Comparat/ive Cinema accepta articles inèdits que versin sobre cinema comparat. No s’admetran treballs no sol·licitats que no siguin originals. El nombre 
màxim d’autors per article serà de tres. 
Les principals línies de recerca de la revista són:

•	 La interpretació de les formes fílmiques i les relacions entre pel·lícules.
•	 La història de la interpretació i les idees cinematogràfiques, i l’anàlisi dels contextos crítics i polítics.
•	 L’assaig comparatiu sobre processos i pràctiques de creació, difusió i exhibició.
•	 L’estudi de metodologies de cinema comparat, i de la seva relació amb la literatura i les arts visuals.
•	 La revisió de la història del cinema a partir de les recerques formals i les confluències estètiques entre films i vídeos narratius, de no-ficció, 

avantguarda, científics, industrials, cinema expandit, etc.
•	 L’anàlisi estilística de l’obra dels cineastes i de l’actor cinematogràfic com a autor.
•	 L’assaig i el pensament visual. 

Articles 
 
Els articles de recerca tindran una extensió mínima de 2000 paraules i màxima de 5000 paraules, incloent notes al peu. Estaran vinculats a les qüestions 
temàtiques que es publicaran a l’apartat «Call for Papers» de la pàgina web. 
La secció «Films en discussió» inclou entrevistes i diàlegs, amb finalitats de recerca, debat i documentació, sobre els temes monogràfics abordats per la 
revista. L’extensió mínima és de 3000 paraules i la màxima de 12000 paraules. 
El termini per a l’enviament d’aquests articles estarà obert de forma contínua.
A la revista apareixeran també alguns documents no originals que serviran de base conceptual per als temes i les línies de recerca proposades a cada 
número, i articles d’extensió breu –entre 1000 i 1500 paraules– per a fomentar la intervenció crítica en els temes abordats.
 
Ressenyes 
 
Es publiquen ressenyes d’una extensió compresa entre 800 i 1000 paraules. 
La informació del llibre ressenyat ha d’incloure: nom complet i cognoms de l’autor del llibre, editorial, ciutat, any d’edició i nombre de pàgines.
L’autor de la ressenya ha d’indicar el seu nom complet i cognoms, i la seva adreça de correu electrònic.
S’admeten ressenyes de llibres la primera edició dels quals, en la llengua original, s’hagi publicat en els darrers vuit anys. 

2. AVALUACIÓ D’ORIGINALS

Cinema Comparat/ive Cinema només publica els articles després d’obtenir una valoració favorable per part de dos revisors externs a l’entitat editora.  
Un cop s’enviï l’article, la revista confirma als autors la recepció en el termini màxim de 10 dies. Durant la revisió, es manté l’anonimat de l’autor i dels 
revisors. En cas de discrepància entre els informes dels dos avaluadors, se sol·licitarà la revisió d’un tercer avaluador. 
La revista es compromet a donar a tots els autors una resposta sobre la publicació de l’original en un termini màxim de dos mesos. A la resposta, s’inclourà 
l’informe de revisió dels avaluadors. [Descarregar al web www.upf.edu/comparativecinema].  
En cas que el seu article sigui acceptat, però se’ls sol·licitin canvis i correccions, els autors disposaran de vint dies per a enviar-lo de nou. 

3. NORMES PER A LA PUBLICACIÓ

Enviament: Els textos han de presentar-se per correu electrònic a l’adreça comparativecinema@upf.edu en format Word. El material gràfic ha de 
presentar-se a part, convenientment numerat i amb indicació de la situació dins del text. Es lliurarà en tots els casos en format TIF. A tal efecte, es 
recomana la utilització del programa Power DVD (versió 9, per a PC) o GrabMac (per a MAC). Les imatges mai s’incorporaran al text. Al seu torn, 
l’autor haurà d’enviar la declaració d’autor signada. [Descarregar al web www.upf.edu/comparativecinema].  
Currículum: Tots els articles aniran acompanyats d’un breu currículum redactat de l’autor que no superarà les 100 paraules. En cas de diversos autors, es 
publicaran els currículums individuals de cadascun dels autors. 
Resum: El resum serà de 300 paraules com a màxim i un sol paràgraf. Haurà de presentar-se tant en castellà o català com en anglès. 
Paraules clau: S’inclouran fins a un màxim de deu i un mínim de sis, separades per comes. Haurà de presentar-se tant en castellà o català com en anglès. 
Fonts de finançament i suport: En cas d’existir una font de finançament i suport a la recerca presentada, els articles hauran d’explicitar-la. 
Font i mides de lletra: El tipus de lletra serà Times New Roman de 12 punts. L’alineació del text serà justificada. L’interlineat serà d’1,5 tant al text 
general com a les notes. No s’usaran sagnats en cap cas. El títol i els intertítols (els títols dels epígrafs) es posaran en negreta. 
Recursos de processadors de text: En els articles no s’utilitzaran els següents recursos de processadors de text: taules, numeració i vinyetes, columnes, 
encapçalaments, hipervincles, notes a peu de pàgina, quadres de text, etc. Qualsevol enumeració es farà manualment.  
Cites bibliogràfiques: Tot text o idea pres d’un altre autor ha d’especificar-se sempre de manera clara i explícita. Les cites es realitzaran dins del text 
segons el model HARVARD (COGNOM, Any: Número de pàgina). Al final del text es llistarà la bibliografia citada.

4. NORMES D’ESTIL

Consultar al web www.upf.edu/comparativecinema.

Normes per a la presentació d’originals
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