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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 peerreviewed 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
Gonzalo de Lucas

Quan pensem en les possibilitats del cinema comparat, potser valdria la pena aturar-se
primer en la paraula “comparació”, abans que
en “cinema”. Tal com el camperol que endevina
per l’estat de la fusta d’un arbre la tempesta que
succeirà hores després, tal com l’esquimal capaç
de nomenar trenta tons diferents de blanc on
nosaltres veiem un sol color, els espectadors, a
força de veure imatges, què podem reconèixer
en l’expressió d’uns ulls filmats? Després de
veure tants primers plans diferents, aprenem
a comparar i distingir en els rostres allò que no
vèiem abans? Adquirim mitjançant el cinema –i la
funció de microscopi o de telescopi pròpia de la
càmera, tal com assenyalava ja Vertov– un guany
de sensibilitat per a veure una emoció encoberta?
Si no fos així, és possible que el cinema no resultés més que un mitjà decoratiu, però mai una
forma de pensament, ni un vincle entre imatges
distants, entre les imatges del cinema i les imatges
del món.
El cinema comparat, per tant, potser consistiria a seguir aquest vincle, aquests fils secrets que
s’estenen entre les imatges cinematogràfiques i es
projecten cap a d’altres imatges de la nostra vida;
per exemple, la manera en què el cinema ens fa
veure i pensar en la política i l’amor.
En aquest primer número, volíem partir de
l’experiència de l’espectador i la projecció, segons
la idea de Langlois de la programació com un
embrió o forma possible de muntatge. La nostra
primera interpretació d’un film ve marcada per un
espai i context de programació. En aquest sentit,
existeixen programadors que apliquen un sentit
crític o aprofundeixen en aquest espai amb una

voluntat gairebé assagística: en les associacions i
comparacions que poden néixer, amb freqüència
de manera inesperada, entre pel·lícules diferents,
com si es fes una prova en un microscopi perquè
sorgeixi o es faci visible alguna cosa.
Hem abordat aquesta qüestió des d’una
doble línia: la d’alguns cicles recents i alguns programadors –Nicole Brenez, Alexander Horwath,
Carlos Muguiro, Ricardo Matos Cabo o Federico
Rossin– que estableixen traços formals o aproximacions concretes cap a una època o una qüestió
històrica –el cinema rus post-Vertov, el cinema
d’avantguarda francès, el cinema col·lectiu–, en
una materialització viva que complementaria o
substituiria els textos; i la manera en què algunes
revistes fan visible la seva política i les seves afinitats electives mitjançant la programació, passant
així del text a la imatge. Hem establert com a
base conceptual del número la intervenció que
Godard va realitzar a la Cinémathèque Suisse, el
1979, per a rebre diferents respostes i discussions
de les seves idees, que més tard es materialitzarien
a Historia(s) del cine (Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc
Godard, 1988-1998).
Fa anys que els mitjans digitals ens permeten treballar en la nostra eina d’escriptura
–l’ordinador– amb arxius de fotos i còpies
de films, materials visuals i sonors extrets del
cinema: a més, per la seva magnitud, es tracta
d’un arxiu cada vegada més heterodox (gairebé
ningú acostumat a navegar per Internet trobarà
cap ruptura en passar d’un film de Hollywood
a un clip musical o una peça d’avantguarda),
de manera que neixen diferents i incessants
constel·lacions respecte a les històries escrites
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canòniques. Sembla una època propícia, doncs,
per a una publicació sobre cinema comparat,
o almenys una època en què disposem d’uns
mitjans més adequats per a comprovar la idea
godardiana que «veure és comparar».

I

II

«Cal explicar en què consisteix el muntatge.
Pensem en una imatge, suposem “Mnemosyne”,
i després en una altra, un quadre, “Malenconia”.
Enmig, atès que és impossible unir les imatges,
queda un espai buit i en aquest buit sorgeix una
tercera imatge invisible, que és el real. Jo crec fervorosament en imatges invisibles. Aby Warburg
no pensaria el contrari, i Godard, si m’escoltés,
em lloaria, diria, “això és el muntatge!”. El muntatge no té res a veure amb la unió, amb la fusió
d’imatges. Perquè les imatges són autònomes com
les mònades de Leibniz. Entre elles existeixen
abismes: cap amunt i cap avall, cap als costats,
es veuen horitzons. La bondat d’un mitjà públic
és que els espectadors emplenin aquests espais
buits i realitzin el muntatge. Com més gran és el
contrast entre les imatges, més fàcilment sorgeix
el tercer element: l’epifania.»

«Va ser el 1973, al llarg de la històrica retrospectiva de Rossellini. A la nit de l’estrena,
en el farcit Gran Auditori de la Fundação, amb
Rossellini i Langlois presents, es va projectar
Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta, 1945), que
estava prohibida i, al final, vaig escoltar la major
manifestació que recordo haver sentit i vist en una
sala de cinema. Comentant el deliri, Langlois em
va dir després: “Succeiran coses al seu país molt
aviat”. Vaig pensar que havia caigut dels núvols i,
fart d’escoltar profecies com aquestes, no li vaig
donar gaire crèdit. Uns mesos després, va tenir
lloc el 25 d’Abril. Més tard, li vaig preguntar per
què m’havia dit allò. “Oh, saps, el cinema mut
m’ha ensenyat moltes coses”.»

							
Alexander Kluge
(KLUGE, 2010: 299-300)

KLUGE, Alexander (2010). 120 historias del cine. Buenos
Aires. Caja Negra.
DA COSTA, João Bénard (1986). 50 anos da Cinemateca
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João Bénard da Costa
(DA COSTA, 1986: 35)

Portuguesa. 60 anos de Henri Langlois. DA COSTA, João
Bénard (ed.), 50 Anos da Cinemateca Francesa 1936-1986
(p35). Lisboa: Cinemateca Portuguesa.
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Les filmoteques i la història del cinema
The Cinémathèques and the History of Cinema
Jean-Luc Godard

Després de vint anys de cinema, cap al
67/68, i amb motiu dels moviments socials que
es van produir on vivia, em vaig adonar que ja
no sabia fer pel·lícules gaire bé... Fins i tot tal
com ho creia, no sabia. Em feia massa preguntes:
“Però, què cal posar després d’aquest pla? I al
capdavall, per què és necessari que vagi un pla
després d’un altre? Per què ha de ser així?”.
En última instància, em plantejava preguntes
bastant naturals, però no hi havia cap resposta
natural. I m’ha portat deu o quinze anys, no ho
sé, tractar de reviure... Un torna a la seva pàtria
tard o d’hora: jo he volgut tornar a la meva
pàtria, al cinema, atès que necessito les imatges
per a viure i per a mostrar-les a d’altres, potser
ho necessito més que ningú. I d’una manera molt
exagerada, perquè estava en un moment concret
de la història del cinema i, a poc a poc, m’he anat
interessant per la història del cinema. Però m’hi
interesso com a cineasta, no com en els textos
que havia llegit de Bardèche o Brasillach, Mitry
o Sadoul (és a dir: Griffith va néixer tal any, va
inventar tal cosa o tal altra, quatre anys després
Eisenstein va fer tal cosa), sinó preguntant-me
com s’havien creat les formes que utilitzava i
com aquest coneixement podria ajudar-me. I
fa tres o quatre anys vaig tenir una idea per a
un projecte: començar a fer el que anomenaria
una “història visual”, contemplada sota alguns
aspectes en general invisibles, seria una història
visual del cinema i de la televisió. Al mateix
temps, vaig tractar de proveir-me d’un equip
propi, com un pintor que tractés de tenir els seus
propis pinzells, els seus propis tubs de colors i,
durant els cursos de Mont-real, em vaig adonar
que era gairebé impossible.

Al meu entendre, ja gairebé no es veuen
les pel·lícules perquè, per a mi, veure pel·lícules
significa tenir la possibilitat de comparar-les.
Però comparar dues coses, no comparar una
imatge amb el record que es té d’ella; comparar
dues imatges i, en el moment en què es veuen,
indicar certes relacions. Ara bé, perquè això sigui
possible, fa falta tenir una infraestructura tècnica
(que actualment existeix) que ho faci possible.
Efectivament, abans, es podia dir: “Bé, caldria
projectar”. Si es diu “Eisenstein reprèn en tal
pel·lícula el muntatge paral·lel que teòricament
va inaugurar Griffith”, llavors s’hauria de
projectar Griffith i Eisenstein alhora, un al
costat de l’altre. Llavors sí que es podria veure,
com quan la justícia veu de cop que una cosa
és veritable i una cosa és falsa. I així es podria
debatre. No obstant això, és evident que posar
dues sales de cinema l’una al costat de l’altra és
una mica difícil. Però ara existeix el vídeo. Les
pel·lícules poden posar-se en vídeo i compararse. Es podria pensar que aquesta hauria de ser la
primera tasca de les cinemateques i de les escoles
de cinema. Desgraciadament, sembla que sigui
l’última cosa a fer i per això, precisament, l’única
història que podria escriure’s, la del cinema, no
s’escriu. Perquè el cinema és en si mateix un mitjà
d’escriure la història i no hi ha diferència entre fer
cinema i escriure la història del cinema. El cinema
escriu la seva pròpia història en fer-se. Fins i tot
podria donar indicacions sobre “com ha de fer-se
la història, la història dels homes, de les dones,
dels nens, de les cultures, de les classes socials”,
perquè el cinema és en si mateix la seva pròpia
matèria històrica i donaria bones indicacions.
La Cinémathèque és l’únic lloc on alguna cosa així
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podria dur-se a terme i penso que, si ja no passa,
no és quelcom innocent dins del moviment de la
societat en què, pràcticament, està mig prohibit.
Teòricament es diu: “Sí, quina bona idea!”, però a
la pràctica no és possible.
Em vaig adonar d’això a Mont-real, perquè
tenia com a principi situar-me en la història del
cinema per a saber on em trobava: era una mena
de psicoanàlisi en veu alta. Posàvem pel·lícules en
sessions de dos dies dos cops al mes, el divendres
i el dissabte: al matí, tres o quatre fragments de
pel·lícules i, a la tarda, una de les meves pel·lícules.
Segons les possibilitats, escollia fragments de
pel·lícules mudes o sonores que, al meu entendre,
tenien alguna relació amb la pel·lícula de la tarda. Ara
bé, una o dues vegades –una vegada especialment–
va succeir una cosa. La gent va veure (o, almenys,
els va quedar el record que havien vist –com quan
es té el record d’un raig–, i ja no podien veureho de nou; si hi hagués hagut aparells de vídeo,
haurien pogut veure-ho i conservar una prova),
deia que la gent va veure alguna cosa. Era un
divendres o un dissabte. De les meves pel·lícules,
anàvem a posar Week-End a la tarda. Jo em deia:
“Quins fragments puc triar? Week-End és una
pel·lícula una mica bàrbara, monstruosa, així que
vaig a triar pel·lícules de monstres per al matí”. Li
vaig demanar a Losique que agafés un fragment de
Freaks de Browning (per la senzilla raó que jo no
l’havia vista); un fragment de The Fall of the Roman
Empire (des del meu punt de vista, és l’arribada dels
monstres, dels bàrbars enfront dels quals es deien
civilitzats); Germania anno zero (és a dir, un territori
després de la caiguda, el final del monstre). També
tenia The Birds de Hitchcock (és a dir, humans
atacats per altres éssers) i després, cosa rara, com
Losique al principi no trobava Freaks, tenia un
primer Dràcula i un petit fragment de Les Vampires
de Feuillade. I el fet de veure de sobte un fragment
de Germania anno zero entre diversos fragments...
[…] i cosa rara, el fet de veure Germania anno zero
entre Dracula i The Birds... estranyament, semblava
com si el vampir Dràcula no fos el monstre, sinó
tota la gent al seu voltant: els banquers i l’alta
societat londinenca de l’època en què succeeix la
història...
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Des del meu punt de vista, la història del
cinema seria la història de dos complots. Primer
complot: el complot del sonor contra el mut, des
del naixement del mut. Segon complot: la paraula,
que podria haver ajudat al mut... Complot contra
el fet que no s’escriurà la història... trobaran un
mitjà d’impedir que s’expliqui la història –si no,
seria massa fort, perquè si un sap explicar la seva
pròpia història, en aquest moment, hi ha... no sé...
el món canvia!
I em pregunto si el personal que treballa a
les cinemateques té interès a preguntar-se..., si
uns altres pensen així sobre això, sobre la qüestió
de la producció de pel·lícules vinculada a la seva
conservació. La conservació, bé, es conserva
més o menys, però et preguntes quin interès té
conservar així impecablement si veiem que... què
és el que es conserva? Una imatge. El que resulta
interessant és conservar la relació entre una imatge
i una altra. Poc importa conservar una pel·lícula
sempre que es conservin tres fotos d’una pel·lícula
de Vertov i tres fotos d’una pel·lícula d’Eisenstein,
així ja sabem què passava: aquesta seria la tasca de
les revistes. I si tenim la pel·lícula, encara millor,
perquè així es pot veure i és un plaer, però no
és absolutament necessari. És millor fer-les, i
aquesta era, segons crec, una de les grans idees de
Langlois, que certament cal projectar pel·lícules,
però també cal fer-les. Era sobretot una incitació
a la realització de pel·lícules.
Prefereixo considerar la Cinémathèque com
un lloc de producció i no com un simple lloc de
difusió. Perquè si és un lloc de difusió es fa el
mateix que en altres llocs de difusió. ●

Diàleg en el marc del simposi que va tenir lloc al final
del congrés anual de la Federació Internacional dels Arxius
del Film (FIAF), que es va celebrar del 30 de maig a l’1
de juny de 1979 a la Cinémathèque suisse, a Lausana.
BRENEZ, Nicole (ed.) (2006). Jean-Luc Godard:
Documents. París. Éditions du Centre Pompidou.
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Sobre la projecció d’Ozu
On a Screening of Ozu
Henri Langlois

Hi ha moltes pel·lícules que interessen a
un nombre restringit de persones. El drama
de les cinemateques consisteix en què estan
acorralades entre el gust del públic i la necessitat
de formar-lo. Per tant, la major part d’elles
estan obligades a seguir el gust del públic, en
lloc de precedir-lo.
Prenguem a Ozu com a exemple. Ha calgut
bastant temps perquè a París ens adonem que
era algú digne de la reputació de què gaudia al
Japó.
Fa dos anys, es deia habitualment:
«Mizoguchi, Kurosawa, són genis, però Ozu,
bah, sí, bah, sí». I no era estrany sentir: «Ja
n’hi ha prou amb Ozu!». La prova és que cada
vegada que es projectava una pel·lícula d’Ozu,
no hi havia més de 10 ó 20 persones a la sala.
Només gràcies a una certa obstinació a l’hora
de mostrar les seves pel·lícules i a l’homenatge
que li hem consagrat, s’han adonat que era un
cineasta extraordinari. Vaig quedar subjugat
pel seu enginy quan estava organitzant un curs
sobre cinema contemporani. Estava parlant
sobre el cinema japonès quan, amb l’objectiu
d’il·lustrar les meves idees, vaig prendre com
sempre les meves bobines per a mostrar-les al
meu auditori. Va ser aquí quan, de sobte, em
vaig adonar que el que estava dient ja no es
corresponia amb el que veia. Projectant els
fragments de Mizoguchi, de Kurosawa i d’Ozu,
elogiava els dos primers a costa del tercer, però
llavors em vaig adonar que Ozu els depassava
per complet. Una bobina d’Ozu, projectada en
sandvitx entre Kurosawa i Mizoguchi, em va

fer comprendre el seu talent. No obstant això,
aquest talent no es pot apreciar d’entrada, ja
que el cinema d’Ozu està ple de matisos, i a
les seves pel·lícules es parla molt. Fa cinc anys,
aquest intimista japonès li pesava al públic,
ja que no posseïa ni l’esplendor ni l’encant
de Mizoguchi –per “encant” em refereixo al
veritable, al mitològic, al de les Parques, no al
de les dones belles–. No obstant, Ozu, és la
vida. Les seves pel·lícules posseeixen quelcom
extraordinari, inherent al cinema americà: la
puresa de la vida. En Mizoguchi, trobem fins
i tot l’estètica, però els seus arabescos són tan
extraordinaris que acaben per prolongar el tema
de manera que, quan entrem a la pel·lícula, no
ens adonem en un primer moment de com n’és
d’intel·ligent. Només en un centelleig percebem
fins a quin punt està composada una pel·lícula
de Mizoguchi. Una pel·lícula de Kurosawa està
composada, però de forma diferent. De tota
manera, en tota composició hi ha un artifici.
Excepte al cinema d’Ozu. Encara que els
seus personatges siguin éssers completament
depurats, estan vius. ●

Extracte d’“Entretien avec Henri Langlois”, per
Rui Nogueira, entrevista realitzada el 1972, publicada
originalment a Sight and Sound (tardor de 1972) i,
en versió francesa, a la revista Zoom (nº25, juny-juliol
de 1974). Extreta de: LANGLOIS, Henri (1986).
Henri Langlois. Trois cent ans de cinéma. Écrits.
París. Cahiers du cinéma, Cinémathèque Française,
FEMIS, pp. 89-90.
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RESUM

ABSTRACT

En aquesta entrevista amb Alexander Horwath (amb la
col·laboració d’Olaf Möller), aquest parteix de la conferència
de Jean-Luc Godard, Les cinémathèques et l’histoire du cinéma
(1979) i del seu film Histoire(s) du cinéma (1988-1998), per
a abordar les següents qüestions: la programació com a
forma de cinema comparat, la possibilitat de contemplar
les cinemateques com un lloc de producció, els tipus de
crítica i escriptura de la història, la comparació espacial
enfront de la temporal (o consecutiva), el vídeo com a eina
per a donar lloc a una forma dispositiva diferent del propi
cinema, la programació com a historiografia en el context
d’una filmoteca i els diferents mètodes per a concebre les
sessions (amb exemples com el programa de Peter Kubelka
«Was Ist Film», o el programa del propi Horwath per a
la documenta de Kassel de 2007). Finalment, Horwath
comenta en què va consistir la col·laboració de Kubelka al
congrés de la F.I.A.F. de 1984, celebrat a Viena, dedicat a les
pel·lícules “no industrials”; l’existència d’una certa tradició
crítica “ètic-realista” francesa enfront de l’“experimental”;
el treball de la programadora Nicole Brenez; el paper dels
principals cineastes del moviment d’avantguarda austríac
en relació amb el Filmmuseum el 1968; i la pràctica de
l’anomenat “cinema expandit”, que Horwath distingeix de
les actuals dinàmiques museístiques o dels nous formats
digitals que predominen avui dia.

In this interview (realised in collaboration with Olaf
Möller), Alexander Horwath takes Jean-Luc Godard’s text
‘Les Cinémathèques et l’histoire du cinéma’ (1979) and his
film Histoire(s) du cinéma (1988–98) as a point of departure
to discuss: programming as a form of comparative cinema;
the Cinémathèques as a place of production; different
forms of criticism and writing on film; spatial vs. temporal
(or consecutive) comparison; video as a tool to create a
form different to cinema itself; programming as a form
of historiography in the context of a Cinémathèque; and
different programming methods (examples discussed
include Peter Kubelka’s programme ‘Was ist Film’ [‘What
is Film?’] or Horwath’s own programme for documenta
12 in Kassel in 2007). Finally, Horwath discusses the 1984
Congress of the International Federation of Film Archives
(FIAF), celebrated in Vienna and dedicated to ‘nonindustrial’ films; the existence of an ‘ethical-realist’ critical
tradition in France vis-à-vis the ‘experimental’ tradition; the
role of the most important film-makers of the Austrian
avant-garde in relation to the Austrian Film Museum in
1968; the work of film curator Nicole Brenez; and the
so-called ‘expanded cinema’, which he distinguishes from
current museum practices or the new digital formats that
prevail today.

PARAULES CLAU
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Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, programació,
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expandit”, Nicole Brenez.
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En aquest primer número de la revista, s’ha
decidit prendre la intervenció de Jean-Luc
Godard a la Cinémathèque Suisse, el 1979,
com a punt de partida de cara a una sèrie de
discussions entre crítics i film curators, sobre
la tasca de programació i alguns cicles en
concret com a formes de cinema comparat.
Ens agradaria iniciar aquesta conversa
preguntant si comparteix l’opinió de Godard
sobre el paper de les cinemateques. Va existir
un impuls similar en la vostra direcció en el
Filmmuseum?
A.H.: He de començar dient que no crec entendre
del tot el text de Godard. Però una de les coses
que destaca i que “entenc” és que el significat es
crea a través de la comparació entre dues coses.
Reunir conjuntament dues pel·lícules produeix
una cosa nova, i això és òbviament significatiu
per a tot tipus de programació. No obstant, crec
que seria un error reduir el significat a aquesta
unió de dos; una agrupació de deu o vint –en un
programa de curtmetratges o en una sèrie més
llarga– pot ser igualment productiva.
També comparteixo l’opinió que una filmoteca
o un museu de cinema, o qualsevol museu en
realitat, ha d’entendre’s com un lloc de producció,
que és al que es redueix el text de Godard. Però
hi ha dos aspectes específics de la seva noció de
l’escriptura de la història i de la crítica que em
semblen dignes d’una “inspecció” més propera,
ja que semblen estar en contradicció entre si. Em
refereixo al seu ideal historiogràfic i a la seva idea
de comparació.
El seu model implícit per a l’escriptura de la
història i la crítica sembla ser la crítica literària i la
historiografia de la literatura. Això és així perquè
es fa servir la mateixa forma d’expressió que la
de les obres que s’estan criticant: per exemple, el
llenguatge escrit respecte a la literatura. Tenint en
compte el desinterès de Godard en les històries
escrites sobre cinema i, en canvi, el seu interès en
la producció de pel·lícules com a historiografia
cinematogràfica, és evident que s’esforça per a
obtenir aquest model també al cinema. Els tipus

de crítica i escriptura de la història “habituals”
–escriure sobre música, pintura, cinema, etc.– no
utilitzen el mateix mitjà que les obres de què
parlen. Això no els ha impedit convertir-se en
tradicions intel·lectuals importants, però sempre
han hagut de bregar amb el problema persistent
de tractar de transmetre un determinat mitjà en
les formes d’un altre. Així, hi ha gent que diu que
“escriure sobre música” o “escriure sobre cinema”
és tan limitat o tan impossible com “ballar sobre
arquitectura”. Nicole Brenez va dir alguna vegada
que la millor crítica d’una pel·lícula és una altra
pel·lícula, la qual cosa significa que els millors
crítics de cinema i historiadors serien els propis
cineastes, o almenys aquells que fan cinema al
servei del cinema com a tal. I així també és com
Godard ho veu quan diu que «no hi ha diferència
entre fer cinema i escriure la història del cinema»,
que «el cinema escriu la seva pròpia història en
fer-se».
Quant a la comparació, no obstant, ell utilitza
un model diferent, i més o menys basat en la
pintura i la història de l’art. Quan parla de la
comparació entre pel·lícules, pensa en dues
imatges una al costat de l’altra, com en una
exposició de pintura, amb la finalitat d’«indicar
certes relacions en el moment en què es veuen».
Godard pensa que al cinema hem d’arribar al
mateix tipus de comparació: per exemple, tenir
una imatge de Sergei Eisenstein i una de D.W.
Griffith, una al costat de l’altra. Aquí admet que
«la col·locació d’una sala de cinema al costat
d’una altra és bastant difícil», però estem a la
fi dels 70, i Godard acaba de descobrir un nou
mitjà, el vídeo, on les pel·lícules ara poden ser
col·locades unes al costat de les altres, «i ser
comparades». El que ell no veu, almenys des
del meu punt de vista, és que un mitjà temporal
com el cinema produeix la seva pròpia forma de
comparació i ho fa d’una manera completament
diferent. Si acceptem la integritat de les
obres, l’única forma de comparar les obres
cinematogràfiques és consecutiva: no «una
al costat de l’altra», sinó una després de l’altra.
Hem de comparar “en el temps”, no en l’espai.
Per això, la memòria simplement no pot ser
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descartada: és la base per a la comparació d’una
cosa després de l’altra. Quan dóna exemples dels
seus cursos a Mont-real, fa exactament això,
posar una pel·lícula després d’una altra. Però
Godard considera que d’alguna manera això
limita, per la qual cosa converteix el vídeo en
una espècie de salvador, però sense reconèixerlo com una forma d’expressió i com una forma
dispositiva molt diferent al cinema...
A més, l’exemple de la «imatge d’Eisenstein al
costat de la imatge de Griffith» redueix el cinema
a l’aspecte de les imatges, i amb això a les imatges
estàtiques. Les qüestions de la temporalitat, el
ritme o el so haurien d’ometre’s; i arribaríem
exactament al lloc on es troben els que «escriuen
sobre música» o «dansen sobre arquitectura».
Si un pensa sobre la música i com dues obres
musicals poden ser críticament comparades,
és immediatament evident que això només pot
ocórrer consecutivament i no posant-les «una
al costat de l’altra», o potser amb l’excepció
d’aquells pocs treballs on diferents “músiques”
realment s’executen en paral·lel o una contra
l’altra, com en les actuals pràctiques de mash-up o
en algunes obres del compositor americà Charles
Ives a començaments del segle XX. Dues obres
musicals no poden ser realment copresentades, i
el mateix ocorre amb el cinema. La més petita
fracció de música o de cinema es converteix en
memòria tan aviat com passa, i per a mi aquesta
és una de les coses essencials a tenir en compte
quan es pensa en una «historiografia comparada»
que realment vulgui seguir sent fidel al mitjà que
tracta.
Personalment, també estic d’acord amb totes les
altres formes no cinematogràfiques de comparar
i d’”escriure sobre”... Per descomptat, podem
presentar de manera productiva les pel·lícules,
una al costat de l’altra, en dos monitors, o
crear textos escrits útils sobre cinema. I, per
descomptat, podem usar el vídeo o Internet
per a discutir sobre cinema, fins i tot molt
poèticament. Histoire(s) du cinéma (1988-1998), del
propi Godard, que va desenvolupar a partir de
les seves experiències a Mont-real, és un perfecte
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exemple d’això. I avui veiem molts llocs web o
instal·lacions multipantalla on diverses imatges en
moviment estan copresents. Només estic tractant
d’assenyalar que això no és cinema, és una altra
forma d’expressió.
Així que vostè diria que Histoire(s) du cinéma
no és cinema en si mateixa...
A.H.: El tema d’Histoire(s) du cinéma és el cinema,
però la seva forma és el vídeo. Un fantàstic vídeo,
he d’afegir. Aquí, molt del que Godard fa es féu
possible per a ell a través de mitjans i mètodes
de treball directament relacionats amb el vídeo.
Fins i tot si les seves idees sobre confrontar i
reelaborar múltiples fragments de pel·lícules,
paraules, imatges, escrits, etc., són molt anteriors,
només es van convertir en una pràctica concreta
per a ell a través d’aquest nou mitjà. Godard
podria també haver considerat les opcions del
cinema experimental, el found-footage, però mai
ho va fer. La mera existència del vídeo com un
conjunt d’eines li va fer pensar d’aquesta manera:
certes formes de reunir imatges, superposar
diferents fonts i transformar-les, barrejant l’una
en l’altra… Curiosament, a Histoire(s) no fa servir
l’enfocament de les «imatges costat a costat»,
tan sovint com es podria pensar després de
llegir el text de 1979. Gairebé tot està sostingut
consecutivament, almenys en el que es refereix a
les imatges.
O.M.: Però tot el que ell fa podria haver-se fet
també a través del cinema.
A.H.: No ho crec. Histoire(s) du cinéma està
plena de moviments estètics específics que
només la màquina de vídeo permet fer, certs
efectes que juguen amb el color, per exemple.
O.M.: Però ho hem vist a les pel·lícules
d’avantguarda! Només que és més complicat ferho en cinema, ja que porta molt més temps.
A.H.: Sí, però si es pensa en una pel·lícula de
Len Lye, per exemple, sempre es “parla de” els
seus propis mètodes específics de creació; el
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joc de colors en Len Lye és també un discurs
sobre la impressió de la pel·lícula analògica. I el
mateix succeeix amb Histoire(s) du cinéma, només
que en un mitjà diferent. A nivell temàtic, aquest
treball pot parlar de cinema, però com qualsevol
treball artístic autoconscient també parla sobre
les seves pròpies eines, el seu propi ser-creat
per aquestes eines. Al final, això significa que
Histoire(s) du cinéma parla de la transformació o
reparació del film/cinema mitjançant un altre
conjunt de mitjans. La imatge de Godard assegut
enfront de la màquina d’escriure electrònica,
que és relativament prominent al principi,
juntament amb el so específic que fa, em sembla
una al·legoria de la remediació. Per a Godard,
el “mètode del vídeo” supera el pesat treball de
la taula d’edició analògica. Per a ell, el vídeo es
converteix en una mena de “caméra stylo” d’avui,
una màquina d’escriure electrònica flexible que
està al servei de l’autor d’una manera molt més
directa del que mai va creure possible amb el
cinema.
Avui existeix una àmplia gamma de malentesos
i de falta de coneixement quan la gent veu obres
experimentals. Alguns cineastes com Peter
Tscherkassky, per exemple, utilitzen les propietats
de la pel·lícula analògica –només d’aquesta– molt
específicament en les seves obres. No obstant això,
el públic actual de Tscherkassky sol preguntar-se
sobre quines eines digitals o quin programari usa
per als efectes que aconsegueix. Avui en dia, es
dóna per descomptat que es treballa amb mitjans
digitals. Crec que gran part d’aquest fenomen té a
veure amb el fet que no estem aprenent la història
del cinema i la d’altres mitjans de comunicació
d’imatges en moviment de la mateixa manera
profunda en què aprenem la història de l’art.
No hi ha pràcticament res sobre la història
material de les imatges en moviment, excepte
en algunes filmoteques, perquè encara estem
obsessionats amb les nocions de “contingut”
i de “transparència” quan pensem en el film. A
la història de la pintura i de l’art, és molt comú
parlar de la part dispositiva i de les propietats del
material de l’obra com un aspecte central de la
seva temàtica. Se’ns ensenya sobre la forma en

què el propi procés de producció s’imprimeix en
el producte, com la comprensió del producte és
inseparable dels materials i de les “màquines” que
li van donar vida. I això no s’ensenya en absolut
en relació amb les imatges en moviment.
O.M.: Crec que a Histoire(s) du cinéma
veu el vídeo a través dels ulls del
en comptes de treballar a través
particularitats del vídeo per a veure

Godard
cinema
de les
cinema.

A.H.: Posem per cas que ens trobem enmig
d’una fase de recuperació. D’acord amb Bolter
i Grusin, que van escriure un llibre sobre això,
es produeix sempre un gran mimetisme quan
un mitjà atrapa, mitjançant una lenta “ruptura”,
un mitjà més antic, igual que el cinema als seus
propis inicis. El cinema digital, avui dia, a més
de la seva autodeclaració promocional de ser
“millor” que la pel·lícula analògica, òbviament
s’esforça a imitar les formes bàsiques i els
efectes de la pel·lícula. Es correria el risc de
perdre l’audiència incorporada del cinema
mundial si s’evidenciés o posés en escena la
diferenciació, molt més contundent, que és
potencialment capaç de fer respecte al cinema.
Crec, no obstant, que amb Godard es tracta
d’un assumpte diferent. Godard volia veure la
història del cinema, però, com deixa clar en el
text de 1979, sentia que encara no tenia les eines
adequades. No estava satisfet amb la forma en
què va treballar a Mont-real. Mentre que, al meu
entendre, la situació que allí es donava era bastant
ideal, almenys per la disposició dels elements
bàsics que són necessaris per a parlar de cinema
amb el cinema. Veig tot el projecte de Mont-real
com un exemple important per a les capacitats
educatives o historiogràfiques d’un museu de
cinema o un arxiu fílmic. Però sembla que ell no
acabava de creure en el que aquestes institucions
podien fer o estaven disposades a fer. Amb el
vídeo, Godard ja no necessita una institució;
assumeix el paper de l’individu poeta-escriptor
de la història de les imatges en moviment. És el
que volia fer en primer lloc; perquè la institució
era només un mal necessari per a ell, i només per
un breu moment.
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Estic en part d’acord amb l’Olaf, per tant, quan
diu que a les Histoire(s) Godard no està tan
interessat a transformar les capacitats úniques
del vídeo en un tema en si mateix, o, almenys, no
explícitament, ja que està massa ocupat amb el
cinema i la seva relació amb les arts clàssiques i la
història del segle XX. El nou mitjà es converteix
en un dels principals temes, però només de forma
implícita. Per això, es tracta d’un treball “tardà” o
malenconiós: les seves principals energies estan
dirigides a revisar les petjades de la seva vida, la
seva socialització cinèfila, la seva comprensió de
la meitat d’un segle de cinema. El fet que utilitzi
una tecnologia “postcinemàtica” i un enfocament
“paracinemàtic” per a fer-ho, pot ser més aviat
una decisió pràctica per a ell. Però per a mi, com
a espectador, segueix sent un dels aspectes més
fascinants de l’obra.
O.M.: Crec que va treballar en vídeo perquè era
una tasca menys intensa i més fàcil que fer-ho en
cinema, i perquè per a ell aquest sistema és més
proper a la forma immediata de l’escriptura. No
és només una qüestió de textura, sinó també una
qüestió de treball.
A.H.: En la meva experiència, crec que he
descobert que la programació de cinema com
a historiografia, com una “promulgació” de
la reflexió històrica sobre el film, es pot fer
definitivament en el context d’una filmoteca.
Com ja he dit, pot ser que fins i tot sigui l’únic
lloc on es pot fer això, sempre que es busqui un
discurs que s’articuli en el mateix “llenguatge”
que aquell amb què l’estàs relacionant. Per a això,
és necessari que hi hagi un conjunt d’elements:
còpies de la pel·lícula, tecnologia, un tipus d’espai
i certa quantitat de temps... Amb un sistema de
treball pots crear una cosa que no és només
una simulació o una referència indirecta, sinó un
exemple real de l’articulació cinematogràfica. Es
poden mostrar obres completes, però també,
amb la finalitat d’efectuar una concentració, es
pot presentar un extracte o un rotlle de pel·lícula.
Es poden estructurar els termes del discurs, ja
sigui presentant diverses pel·lícules seguides,
alternant extractes i pel·lícules, etc. O es pot
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trencar el model i parlar enmig... L’espai d’aquesta
experiència és generalment fix, però de vegades
l’experiència depèn del film curator. Per descomptat,
cada pel·lícula té el seu propi temps fixat, però la
cerca d’una comparació o el fet de desenvolupar
idees i arguments, et poden conduir a solucions
temporals molt diferents. Crec que aquesta és la
base del meu treball, i si ho entenc correctament,
també és la base de com Godard volia apropar-se
a la història del cinema abans d’enamorar-se del
vídeo.
O.M.: Cal dir que a la història del cinema li agrada
articular-se a través de dicotomies: Méliès enfront
de Lumière, Eisenstein enfront de Vertov, etc.
Però crec que aquesta és, com a mínim, una idea
molt limitada. La idea de fer sessions dobles és
molt atractiva, però el que em sembla encara més
atractiu és la construcció d’un programa conjunt
de deu sessions dobles. Així, no només dues
pel·lícules podran reflexionar sobre si mateixes;
estic més interessat a forçar els camps per a la
creació d’espais intel·lectuals. Programar només
una pel·lícula en relació amb una altra és una cosa
molt limitada. M’interessa tot el que tingui algun
tipus de narració, ja que estic interessat en la
història i a reflexionar sobre aquesta història. Això
és quelcom que no es pot fer bé amb només dues
pel·lícules, ja que condueixen a una observació
simplificada.
A.H.: Probablement aquesta és la raó per la qual
el programa de curtmetratges s’ha convertit en el
mitjà preferit d’expressió dels film curators. Gairebé
no existeix literatura sobre la programació de
cinema, però en la majoria dels casos, quan els
programadors tracten de reflexionar sobre la
seva pròpia pràctica, es parla del model de 90
minuts o de dues hores de programació, és a
dir, amb no només dues, sinó 8, 10 ó 15 obres
curtes que entren en joc i creen un diàleg entre
elles. El que no es considera en general, pel que
fa als desafiaments i l’atractiu de la programació
de cinema, és que el mateix potencial discursiu es
pot aplicar a una sèrie de pel·lícules llargues, si bé
el públic i els programadors han de ser plenament
conscients de la quantitat de temps involucrada.
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Solem pensar en blocs de 90 ó 120 minuts de
temps lliure, que és més o menys el “format
temporal” que pauta la visita a un museu d’art,
un concert o una pel·lícula. Així que, per a fer
de debò el que suggereix l’Olaf, amb pel·lícules
de totes les durades, caldria tenir en compte
les exigències de temps enormement diferents
que això implica. Si pensem en 8 ó 10 funcions
dobles, també hem de pensar en unes 30 hores de
visionat... Aquest és el fosc i silenciós secret de
totes aquestes comparacions entre les diferents
formes d’art i les pràctiques curadorials. Pot sonar
trivial, però explica per què una retrospectiva de
cinema completa mai serà el mateix “blockbuster”
d’assistència que pot arribar a ser una exposició
en un museu.
O.M.: En realitat, es triga molt més temps. Cal
considerar no només el temps de la projecció,
sinó també el temps que es triga a anar a la sala de
projecció i després tornar a casa, i després –amb
sort– el temps per a pensar en això, així que el fet
de veure amb un enfocament adequat el programa
durant setmanes és un enorme treball i un esforç
de la memòria. Al final, un encara ha de ser capaç
de recordar la primera pel·lícula que va veure, ja
que estarà relacionada amb l’última. Així que fins
a cert punt cal mantenir-se intel·lectualment actiu
durant tres setmanes per a un únic programa. I
això és molt exigent, que és una cosa bona.
A.H.: Quan es formulen certes necessitats com
aquestes, es comença a abordar una relació
totalment diferent amb el públic. És l’oposat a la
forma en què moltes institucions d’art funcionen
actualment. A elles els agrada enfrontar-se a una
massa, sovint un públic turista, anunciant que
en només dues hores es podrà obtenir el màxim
coneixement sobre l’impressionisme francès o
les obres de Vermeer... Així que és evident que
existeix una lògica diferent al cinema respecte a
l’exhibició en la història del cinema. Però, com
hem dit abans, també hi ha altres formes més
concentrades que permeten experimentar sobre
un argument històric respecte al cinema: per
exemple, els formats educatius que treballen
amb extractes, o els programes d’obres breus, o

el model de mostrar simplement dues pel·lícules
que dialoguin entre elles. Ahir vam projectar La
Jetée (Chris Marker, 1962) juntament amb Déjà Vu
(Tony Scott, 2006). Es podria dir que la plusvàlua
estètica i intel·lectual adquirida en aquesta relació
entre dues obres és bastant limitada. Però, d’altra
banda, els programes enfocats com aquest també
poden ser essencials per a la comprensió d’altres
de majors i més ambiciosos. Si només tens els
grans “programes de comparació”, sense un
programa-nucli més petit, més “centrat”, serà
molt més difícil fer-se entendre més enllà d’unes
poques persones.
També està el cas del cicle de Peter Kubelka «Was
Ist Film», que consisteix en 63 programes i que
compta amb una durada d’un any i mig, amb un
programa cada setmana. El més comentat d’aquests
programes és la combinació que Kubelka efectua
entre El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens,
Leni Riefenstahl, 1935) i Flaming Creatures (Jack
Smith, 1963). És el cas més extrem, en el seu cicle,
ja que un film “colpeja” l’altre amb tanta força
que salten les espurnes i permet el sorgiment de
pensaments nous i inesperats. És un exemple molt
clar de com a Kubelka li agrada mirar el mitjà
cinematogràfic. Però, al mateix temps, no és un
cas en absolut típic del cicle en el seu conjunt. És
possible que funcioni bastant bé per si mateix,
però no representa la totalitat del projecte. Les
nostres cinc projeccions de pel·lícules de Tony
Scott i Chris Marker, que representen un capítol de
la sèrie «Utopie Film», són un cas molt més simple.
Hem volgut retre homenatge a dos cineastes
molt interessants, tots dos morts aquest estiu. La
idea no era dir que les seves obres són similars,
sinó que podria ser productiu aprofitar una trista
coincidència i veure aquests dos cineastes “costat
a costat”, amb tres pel·lícules de cadascun, malgrat
que els debats fílmics en general els col·loquin en
diferents extrems de l’espectre cinematogràfic. Em
vaig sentir afortunat –o recolzat– pel fet que La
Jetée i Déjà Vu en realitat es creuessin en els seus
interessos temàtics, a saber, viatges en el temps o el
vertigen del temps. Això ja és suficient. Així que el
nostre treball és sovint una interacció entre petites
i grans cèl·lules de programació.
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Després, està també la tasca educativa que es
dirigeix a un públic diferent, un públic més
específic que el dels nostres programes de les
tardes. Per exemple, mentre parlem hi ha un
programa per a nens de l’escola que s’ocupa de
l’anime. M’agrada veure aquests elements com
una altra pista paral·lela que, amb el temps,
podria connectar els espectadors amb el que
fem als nostres programes “regulars”. Suposo
que aquesta és l’esperança idealista de qualsevol
persona que estigui activa en un context educatiu,
que una persona de 14 ó 16 anys d’edat, durant
una projecció matutina a l’escola, sigui introduïda
per primera vegada a la idea o el concepte de
comparar diferents pel·lícules en projeccions
consecutives, ja que podria tornar i estudiar
altres elements del programa. O fins i tot podria
començar a estudiar el cinema de forma seriosa
quan aquesta persona compleixi els 18 o els
20 anys, ja sigui com a creador o com a crític.
Sempre seran molt pocs els que ho facin, entre
aquests alumnes, però després d’onze anys de
treball aquí, puc dir que cada any hi ha alguns que
acaben realment “infectats” pel cinema a través
d’aquests programes escolars o universitaris, i
acaben convertint-se en membres professionals
del panorama cinematogràfic cultural a Viena.
Això ens condueix a un altre text que serveix
de base conceptual per al primer número
de la revista, en què Langlois explica com
revaluà el seu criteri sobre Ozu i va descobrir
el seu veritable valor, en projectar en les
seves classes bobines de les seves pel·lícules
al costat d’altres de Mizoguchi i Kurosawa:
mitjançant el contrast, va poder apreciar
millor l’estil i abast d’Ozu.
O.M.: Sí, també cal recordar que això va succeir en
un moment en què hi havia menys coneixement
sobre el cinema. No hem d’oblidar que existeix
una falsa dicotomia entre Mizoguchi i Kurosawa,
i l’apreciació del cinema japonès vivia sota clixés
com aquest. Així que, de nou, situes Ozu enmig i
alguna cosa fonamental canvia. No obstant, estic
segur que aquesta observació realment només
funciona en determinats contextos històrics.
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A.H.: Jo també crec que és important tenir en
compte que es tractava d’un moment històric
particular. Les filmoteques i museus havien de
provar models diferents com el que esmentes,
però al mateix temps, és important entendre
que entorn de 1970 –que és probablement quan
apareix aquesta “escena Langlois”– les filmoteques
eren gairebé l’únic lloc on es podia experimentar
realment la història del cinema, a més de la
lectura dels llibres i les revistes. No es pot passar
per alt el fet que avui dia ens enfrontem a una
situació completament diferent. Existeix la idea,
fins i tot entre un públic més ampli, que estem
envoltats per tots els materials que possibiliten el
coneixement de la història del cinema. Això no és
necessàriament encertat, però existeix la sensació
que després de la televisió, el vídeo, el DVD, i
ara Internet, tenim tot a les nostres mans... Si
vull veure com és una pel·lícula de Mizoguchi,
necessito tan sols uns segons: aniré a YouTube
i trobaré diversos extractes per triar. Un veu un
moviment de càmera concret, llegeix que aquest
és un “pla Mizoguchi”, i se sent informat. Aquesta
és, almenys, la creença que es rep d’Internet.
Llavors, què passa amb, diguem, la generació de
1971? Què és el que tenien a la seva disposició
al món de parla alemanya? Hi havia algunes
institucions més que el 1960, però no eren moltes:
el Filmmuseum, per exemple, l’Arsenal de Berlín,
el Museu de Cinema de Munich, això és tot. Però
també estava la televisió alemanya, que oferia una
increïble varietat de programes on existia una
tasca curadorial, especialment als tercers canals, i
a les regions, de manera que d’aquí provenien la
majoria de les oportunitats per a la comparació
i la informació. Deu anys més tard, va aparèixer
un altre “canal”. Podria ser un bon exemple per
a aquesta generació, ja que jo tenia 16 anys el
1981, quan vaig començar a aprendre la història
del cinema, no només en llocs com aquest, el
Filmmuseum, i no només a través dels programes
de televisió, sinó també –en major grau– a través
de les cintes de vídeo, dels enregistraments
realitzats per mi, de les cintes intercanviades i
copiades amb els meus amics, de les versions rares
de vídeo trobades i llogades, etc. El que significa
que aquestes “experiències tipus Langlois” no
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poden ser directament transcrites en experiències
actuals amb la història del cinema. El públic, els
programadors, els escriptors, els professors que
estan en actiu avui dia provenen de posicions
completament diferents quant a la seva pràctica
cinèfila. La idea d’una “agrupació” consecutiva
entre Mizoguchi, Ozu i Kurosawa produeix un
sentit, sí; però funciona de manera molt diferent
avui dia ja que tothom porta la seva pròpia idea
d’aquests cineastes, un “coneixement” rebut
durant la socialització cinèfila de cada individu,
a través de les múltiples imatges en moviment
vistes en fonts diferents a la de la projecció del
cinema en una sala.
Per això, en certa manera, ara la gent és molt
conscient de la història del cinema, de la naturalesa
del treball d’alguns cineastes i de les relacions que
intervenen entre un moviment estilístic i un altre.
Ignorar aquesta realitat no té cap sentit. Però com
bé diu l’Olaf, no s’hauria de deixar de fer-ho com
Langlois. No oblidem el que va fer, encara que
tampoc esperem que les seves conseqüències
siguin iguals el 2012.
O.M.: La televisió no només emetia pel·lícules.
En realitat, establia relacions entre la història del
cinema. Per a esmentar un exemple: no només
emetien una retrospectiva de Jack Arnold, també
feien pel·lícules “amb” i “sobre” Arnold per a
acompanyar cada pel·lícula.
A.H.: No estic gaire segur de quina era la situació,
però crec que el model de Cinéastes de notre temps
va jugar un paper molt important. M’agrada molt
aquesta sèrie, però és menys analítica. Convidaven
cineastes contemporanis a retratar els vells
directors i sempre es basaven en les entrevistes amb
aquells artistes. El que l’Olaf acaba de descriure
sobre Alemanya anava en una direcció diferent.
Potser fos una cosa molt “germànica”, però des
dels 60 fins a començaments dels 90 van entendre
la televisió pública com una institució d’educació
massiva. Va ser una tasca autoassumida. Avui,
aquest acostament gairebé s’ha oblidat, ja que
per a competir amb la televisió privada (que va
aparèixer a la fi dels 80) van canviar per complet el

concepte de “televisió pública”. Abans s’assumia
la televisió com l’escola d’una nació i, d’alguna
manera, una matèria com el cinema i la seva
història va penetrar en aquesta “escola” perquè hi
havia molt poques institucions culturals al nostre
voltant. Em refereixo a les institucions com les
cinemateques, i a la tradició de les projeccions de
repertori del cinema clàssic a les sales comercials,
que a Alemanya ni de lluny es difonia tant com
a França. Així que Alemanya, encara que amb
retard, es va posar a aquest nivell gràcies en part
a la televisió. Fins i tot avui segueix havent-hi
molta diferència. El FilmMuseum de Berlín, per
exemple, és un lloc que focalitza la seva activitat en
exposicions d’objectes i artefactes, publicacions
de llibres, etc., però no tenen realment una
programació fílmica, excepte una retrospectiva
a l’any durant la Berlinale. Existeix una altra
institució a Berlín anomenada Arsenal, Institut für
Film und Videokunst, que s’apropia de part del
treball que s’esperaria d’una cinemateca. També
està el FilmMuseum de Munich. Però no hi ha
gaires més institucions que es puguin comparar
amb una cinemateca francesa a l’ús.
O.M.: Cinéastes de notre temps i Cinéma, de notre temps
van guanyar reputació gràcies a la relació amb la
Nouvelle Vague i amb Cahiers du cinéma. El nostre
model seria més el de Cinéma, Cinémas (1982-1990),
el projecte que va dur a terme Claude Ventura.
Una mica més relacionat amb els noms famosos.
D’altra banda, clar, succeeix que els alemanys
tenim una relació extremadament neuròtica amb
el cinema. A causa de certes raons històriques
molt clares, i sobretot en comparació amb els
francesos, no estem centralitzats. Si penses en
Alemanya, tens cinc grans ciutats; a França només
està París. Així són les coses. Des d’un punt
de vista polític i cultural, és molt més espinós.
Alemanya funciona a través d’aquest procés
descentralitzat, som realment una Federació. I
cada estat, per bé o per mal, ha de cuidar de si
mateix en molts sentits. Així que la televisió és una
barreja estranya del federal i del nacional. Mentre
es gestionava tot el garbuix educatiu a nivell
federal, aquests programes anaven deambulant
d’una banda a una altra. Per exemple, per a mi
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una cosa molt important va ser el programa de
Giuseppe de Santis, que va néixer a Baviera, i que
després va començar a estendre’s per les diferents
emissores regionals, fins que va acabar a North
Rhine-Westphalia, el meu estat. Així funcionava.
A diferència de la resta d’institucions, per diverses
raons, la televisió comptava amb la capacitat
d’actuar com un intermediari. Quan era jove, el
meu “professor de cinema”, per a anomenar-lo
d’alguna manera, anava amb més freqüència a
Luxemburg o a Brussel·les a veure pel·lícules
que a cap altre lloc, perquè de fet estan més prop
de Colònia. Fins i tot Frankfurt, i no diguem
Hamburg, o especialment Berlín, que en aquells
dies era un maleït formiguer.
Caldria comentar àmpliament una altra
qüestió que té moltes ramificacions. És
una cosa relacionada amb la història del
Filmmuseum a la fi dels 60, i els moviments
radicals que van conduir a la segona generació
de cineastes d’avantguarda austríacs a ocupar
aquesta institució al gener de 1969. Pel que
sembla, el codirector del Filmmuseum, Peter
Kubelka, es va negar a programar les seves
pel·lícules en detriment dels programes de
cinema avantguardista nord-americà, tal com
s’esmenta en el llibre de Peter Tscherkassky
Film Unframed. A History of Austrian AvantGarde Cinema (TSCHERKASSY, 2012: 2425). Gairebé trenta anys després, Kubelka
va incloure aquelles pel·lícules al programa
«Was Ist Film», el seu personal relat de tota la
història del cinema. També cal preguntar-se
per l’absència de tota pel·lícula de Hollywood
en aquest programa. Ens agradaria que ens
comentés això. Ens preguntem si el de Kubelka
va ser un gest radical que comprengui. Vam
veure el seu programa per a la documenta de
Kassel, el 2007, on el cinema de Hollywood
dialoga amb films experimentals.
El cicle «Was Ist Film» encara s’assembla al de
fa 16 anys, quan va començar. Va ser una elecció
conscient per part meva seguir presentant-lo tal
com està, és a dir, com una declaració històrica
específica. I, en qualsevol cas, Kubelka no hauria
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volgut canviar-lo. El cicle va transcórrer el
1995/1996 durant el centenari del cinema, ja que
en aquest esdeveniment el Filmmuseum va rebre
cert finançament públic extraordinari, així que
adquirírem noves còpies i vam poder conservar
les que ja estaven a la col·lecció. La selecció de
Kubelka va arrencar a la fi de 1996. Des de llavors,
només hi ha hagut dos petits afegits. El primer va
ser un programa que va incloure el 2005, perquè es
va començar a interessar per Fassbinder com un
“inexpert” i no deformat cineasta narratiu. Li vaig
dir a Kubelka amb quines pel·lícules de Fassbinder
comptàvem a la col·lecció, i va triar Katzelmacher
(1969). La va programar amb Outer Space (1999),
perquè també volia presentar el treball de Peter
Tscherkassky en el cicle, com un dels estendards
importants de la tradició avantguardista austríaca.
Desconec les raons concretes que el van portar a
combinar aquestes dues pel·lícules. També va fer
un segon afegit el 2009, amb la idea de destacar la
pel·lícula de 8 mm., el cinema de baix calibre, com
a forma d’expressió artística. Així que Kubelka va
optar per l’obra d’un dels seus antics estudiants a
Frankfurt, Günter Zehetner, autor d’un original
treball en 8 mm. que Kubelka troba admirable.
Zehetner treballa també en video i 16 mm., però
el seu focus principal és la pel·lícula en super-8.
El va triar per a rendir tribut a un jove cineasta i
autor específic, a més de fer-ho a les potencialitats
intrínseques del cinema en 8 mm. A part d’aquests
dos afegits, va voler preservar el cicle en el seu
estat original, i vaig acceptar aquest concepte: al
cap i a la fi, es tracta d’un posicionament històric i
d’una afirmació personal basada en tota una vida
pensant en les pel·lícules. Dues coses al mateix
temps: ho recomanaria sempre a tot estudiant
del mitjà fílmic com una forma molt profitosa
de ponderar les capacitats inherents al cinema,
en el curs de 63 programes. Però el programa
ja és matèria per a l’escriptura històrica, i em
refereixo a la història cinematogràfica del cànon
i de la programació, i a les diferents temptatives
modernes de definir el cinema mitjançant una
selecció fílmica. Raó per la qual també vam editar
un llibre sobre el programa que incloïa una llarga
conversa amb Peter Kubelka. En qualsevol cas, no
hi ha una sola “veritat fílmica”, així que vaig tractar
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de posar el programa en relació amb altres sèries.
«Utopie Film» és més senzilla, més flexible i no tan
“cristal·lina” com «Was Ist Film». No vaig voler
desenvolupar una “contra-llista” de 200 obres
cisellades en pedra anàlogues estructuralment al
programa de Kubelka; per això «Utopie Film»
és més àgil en fonaments i està organitzat en
capítols, que ens porten mensualment una nova
constel·lació de pel·lícules. Les dues sèries es
mostren cada dimarts, així que es disposa de dues
“exhibicions” en marxa que veuen la història del
cinema en general, i que funcionen de forma
diferent. Comprenc per què Kubelka volia una
regularitat estricta en el model cíclic, i per què
avui és un gest de resistència, fins i tot major,
que ens diu que hauríem de seguir el cicle en
una dosi setmanal. Els qui segueixen el cicle com
una pràctica contínua reben realment un antídot
profús contra la idea més aviat consumista
de la “història del cinema en fragments”, tan
habitual avui dia, i també un antídot molt ric
davant la saviesa convencional relativa al “cànon
del cinema”. És una de les raons per les quals
necessitem les cinemateques.
Tot això em porta al programa que vaig
confeccionar per a documenta el 2007. Per
descomptat és una cosa molt diferent al fet
d’estructurar un programa museístic a llarg
termini, però hi ha semblances. Tots dos models
tenen a veure amb la creació d’una mena de
“teranyina”, sobre les espurnes que poden saltar
quan dues línies o energies s’enfronten en aquest
teixit. En el nivell més elemental, aquesta idea
no només està present en el paral·lelisme entre
«Was Ist Film» i «Utopie Film», sinó també en
la manera en què organitzo els “titulars” d’un
programa mensual, o els “artistes estel·lars” que
defineixen un calendari, com aquell mes en què
vam comptar amb retrospectives de Val Lewton,
Andréi Tarkovski i Apichatpong Weerasethakul,
que van arribar a connectar-se tant que vaig
afegir el subtítol «Històries de Fantasmes» com
una corba que abastés els tres. El programa de
documenta va ser el somni, l’esperança o l’intent
de dur a terme moltes d’aquestes idees, però en
el transcurs d’un sol estiu, en l’ampli arc de 100

dies i 50 programes, dels quals molts ja eren en
si petits arcs que produïen ressons en diversos
nivells. Com ja ocorria en el cas del programa
«Was Ist Film», de vegades vaig jugar amb la boja
suposició que per a captar el sentit del programa
es necessitava veure les 50 sessions. Hauries de
viure a Kassel o als voltants, i acudir al Cinema
Gloria cada segona nit durant més de tres mesos.
Fins on jo sé, diverses persones de Kassel van
anar realment a moltes sessions, però em temo
que el nombre d’aquells que van veure tot va
oscil·lar entre zero i tres persones. La majoria del
públic visita documenta durant dos o tres dies,
és clar, així que has de pensar en els que només
poden veure entre un i tres programes. Per això
vaig intentar concebre cada programa en si mateix
com un missatger potencial del tot. No va ser
possible, per descomptat…
A diferència de Peter Kubelka, crec que la
“circumstància mercantil” del cinema, el seu
costat industrial, és tan vàlida com la seva “forma
d’art elevat” a l’hora de definir o descriure el
mitjà. Però és important saber veure que Kubelka
no només s’interessava en exclusiva per la “forma
d’art elevat”; sovint parla –i exhibeix– sobre
materials tals com metratge publicitari, home movies,
noticiaris, etc. Va fer una cosa molt important, per
exemple, al congrés de la F.I.A.F. de 1984 a Viena.
La F.I.A.F. és la Federació Internacional d’Arxius
Fílmics, i tots els seus membres es reuneixen
anualment en una ciutat diferent per a un congrés
que inclou un simposi de dos dies sobre una
matèria determinada. El 1984, en el paper de
l’Arxiu Fílmic amfitrió, Kubelka i el Filmmuseum
van decidir centrar-se en el tema “La pel·lícula no
industrial”. Era la primera vegada que assumptes
com el cinema amateur, les pel·lícules científiques
o el metratge usat en els esports com a eina
d’entrenament es convertien en el subjecte d’un
congrés de la F.I.A.F.; el cinema d’avantguarda,
els diaris filmats, el cinema personal, també
van formar part d’aquesta idea de “cinema no
industrial”. Així que allí tenies a tota aquesta gent
de l’àmbit museístic i de l’arxiu fílmic de tot el
món, amb les seves nocions hegemòniques del
que constitueix “la nostra herència fílmica”,
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escoltant a metges, entrenadors d’atletes o a Jonas
Mekas parlar sobre els increïblement amplis
usos del cinema i les seves múltiples funcions
socials; sobre tots els temes, excepte l’única
funció amb què aquells arxivistes i programadors
solien identificar el cinema: la comercial, i els
llargmetratges d’entreteniment.
Però quan van convidar Kubelka a programar
o a coprogramar seleccions àmplies, la força
principal de la seva argumentació anava sempre
en la direcció del cinema personal i d’avantguarda;
a això em referia amb la noció de cinema com
a “art elevat”, pel qual sobretot es decanta per
a representar l’“essència” del cinema. És una
característica òbvia dels seus tres programes
majors –«Essential Cinema» per als arxius dels
Anthology Film Archives de Nova York, entre
1970 i 1975, on formava part d’un petit grup de
programadors; l’encàrrec a mitjan 70 de crear la
col·lecció fílmica del Centre Pompidou en la seva
inauguració; i el cicle «Was Ist Film» a Viena, el
1995/1996–. A l’entrevista per al nostre llibre
sobre «Was Ist Film», diu que hi havia certs
elements que li hauria agradat incloure, però
que no va poder fer-ho per problemes de drets.
Esmenta, per exemple, El acorazado Potemkin
(Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925)
i potser alguna comèdia nord-americana muda. En
general, no obstant això, va optar sempre per una
línia d’elecció clara d’allunyament de l’anomenat
“cinema comercial”.
Dir que el cinema ha de ser vist com un “gran
art” no és necessàriament ni bo ni dolent. Però
crec que reduir-lo a aquesta funció limita el nostre
enteniment del mitjà, de la mateixa manera que
limitar-lo –com fa el 99% de la població– a la
seva funció d’entreteniment industrial. En certa
manera, i a petita escala, era el que esperava mostrar
amb el programa per a documenta: que el lloc
especial del cinema en la història cultural, i la seva
riquesa i estranya novetat tenen molt a veure amb
els seus múltiples camps de força. I l’enteniment
hegemònic – el cinema com a entreteniment
d’una vetllada– és només això: un dels molts
possibles. I no es tracta, tampoc, que sigui només
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necessari definir el cinema per la seva capacitat de
servir com a testimoni històric i enfocar-lo cap al
seu “compromís amb el real”. Aquesta idea del
cinema domina la tradició cinèfila francesa des de
Bazin fins a Daney i més enllà. A Histoire(s) du
cinéma és el mode de reflexió més destacat que
percebem, i de forma molt important, perquè
a l’esfera social, àmpliament entesa, hi ha una
molt escassa percepció dels espais interiors que
existeixen entre Història i cinema. Però a causa
d’aquesta forta tradició “ètic-realista” a la crítica
i la pràctica fílmica franceses, sembla també que
la cultura cinematogràfica d’aquest país té un
problema general amb la tradició oposada: aquell
cinema que comença per mirar la seva pròpia
realitat material i es mostra escèptic davant de
tot “realisme”, i que pertany més a la genealogia
de l’art modern. Parlo d’una tradició que se sol
denominar “experimental” o d’“avantguarda”.
Per descomptat, hi ha excepcions, si es pensa en
Nicole Brenez o en Raymond Bellour. Però si
llegim a Christian Metz, per exemple, l’avantguarda
cinematogràfica li resulta un anatema. I a
Godard tampoc mai li va interessar gaire aquest
camp tan ric. Els cànons de la cinefília francesa
poden semblar opressius si ens fixem en el que
exclouen.
Per a mi hi ha un horitzó –potser utòpic– on tots
aquests elements realment es relacionen entre si i
no es divideixen en discursos separats i “estils de
vida” cinèfils. Visualitzo a un espectador que ve a
veure el cicle «Was Ist Film» cada dimarts i altres
projeccions de cinema d’avantguarda, i que també
està interessat en una sessió dedicada a William
Wellman, per posar un exemple; i també en una
presentació de films amateurs en el context de
l’urbanisme, i així successivament. Aquest horitzó
tan farcit és bàsicament la meva forma de relació
quan penso en un programa extens. Alguns aspectes
d’aquest acostament es van representar, espero,
en la selecció de documenta. Les dues primeres
nits incloïen El sol siempre brilla en Kentucky (The Sun
Shines Bright, John Ford, 1953), Jazz Dance (Roger
Tilton, 1954), Lights (Marie Menken, 1966) i Te
querré siempre (Viaggio in Italia, Roberto Rossellini,
1953). Així que existia, d’una banda, la idea de
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començar “en cru”, a l’època en què documenta
va arrencar a inicis-mitjans dels 50 –que també és
el començament de la segona meitat del cinema
i, quant a tendències, de la “imatge-temps” que
teoritzà Deleuze–. I, en segon lloc, de representar
el cinema –just des del principi de la mostra– a
través de la confrontació de quatre línies que em
resulten igualment vàlides. Un altre programa,
per citar un exemple, va unir eXistenZ (David
Cronenberg, 1999) amb The Act of Seeing with
One’s Own Eyes (Stan Brakhage, 1971). Crec que
el meu treball, fins a cert punt, és just això, però
no a causa d’una mena de missió abstracta global,
sinó perquè és la meva pròpia experiència corporal
entorn de les capacitats del mitjà. És el resultat de
veure pel·lícules amb bastanta intensitat durant
més de trenta anys, de descobrir noves classes de
films; de romandre cec davant alguns al principi,
després començar a veure alguna cosa, i així
successivament. És l’experiència d’enamorar-te
de l’expressió fílmica sense importar si es tracta
d’una relat hollywoodenc, o d’un intercanvi
amb el mitjà “destruccionista” –com el cas
d’Ernst Schmidt Jr, quan va esquinçar una tira de
fotogrames el 1965–, o fins i tot de commocionarse increïblement davant un metratge anònim de
fa un segle –la presa phantom ride d’un tramvia
que creua Ringstrasse a Viena durant tres minuts,
el 1906–. Ningú coneix els individus que s’hi
van veure implicats, així que és el fet absolut de
filmar, o el gest expressiu, o l’“acte de testificar”
amb què m’identifico. Té a veure amb participar
en accions de registre i reproducció que no estan
preestructurades com allò dominant, i el vessant
mercantil del mitjà de la imatge en moviment
normalment sí que ho està. Un jove d’avui potser
veuria aquest impuls consumat en Internet
–travessar la jungla d’imatges en moviment on
line i descobrir ressons i sorpreses al llarg del
camí–. Per a mi és el cinema en si mateix i la seva
història el que ho aconsegueix. No vaig néixer
amb Internet, vaig crear la meva pròpia “Internet”
mitjançant el visionat de pel·lícules.
Reprenent la seva pregunta sobre aquell
moment el 1968... Va ser un moment de
confrontació, en què constantment es van

desenvolupar formes de disputa. Potser una
debilitat de la nostra cultura fílmica avui és que
adoptem una mirada d’acceptació sobre tot, i
hi ha molt poques “batalles” disputant-se en
aquest camp. Hi ha milers de festivals, grans i
petits, i tot sembla encaixar per a brillar en algun
lloc. Es tracta més d’una afirmació constant que
del qüestionament d’un model bàsic econòmic
i cultural. De tota manera, al text sobre
l’expanded cinema en els 60 del recent volum al
que es referia, Peter Tscherkassky reconstrueix
els principals desafiaments articulats pels
protagonistes d’aquest moviment a Àustria.
D’una banda, escriu sobre un aspecte local
enormement lògic: la interessant, encara que
curta, confrontació entre un grup de cineastes
d’avantguarda i el Filmmuseum, el 1969. Quan
van posar en escena la seva protesta enfront
del Filmmuseum al·legaren que Peter Kubelka
tractava la institució com un “museu privat”
a favor dels treballs dels seus amics del New
American Cinema i dels seus propis. I que mai
mostrava els altres films austríacs d’avantguarda,
com els de Kurt Kren, Ernst Schmidt Jr., Peter
Weibel, Valie Export, Hans Scheugl, etc. Era un
enfrontament que tenia a veure amb la inclusió
i l’exclusió; volien aconseguir una “expansió”
del programa del Filmmuseum perquè els seus
propis treballs també s’hi veiessin representats.
I havent-se iniciat a principis dels 70, això
aviat es va anar evaporant. El Filmmuseum va
adquirir les obres d’aquells cineastes i també
les va exhibir. D’altra banda, hi havia un major
desafiament, per descomptat –atacar el model
hegemònic del cinema, l’“aparell”, com després
el van denominar, la constel·lació relativament
anquilosada de projecció-espectador-pantalla
que hi ha al cinema normal i que veuen com
“ideològicament sospitós”–. Clamar per un
cinema expandit va ser un mitjà de participar en
el moviment general d’atac contra el consens
fordista de la postguerra, tant en el camp
polític i econòmic com en el cultural. Aquesta
energia “expansionista” es dirigia igualment
cap a l’Estat imperialista, cap a la fàbrica com a
espai de treball i cap al cinema com a espai de
distracció.
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El grup d’Export, Weibel, Scheugl, etc. va
jugar un paper important en aquest moviment
internacional, fins a on concernia al cinema i les
arts. Des d’un punt de vista polític el mecanisme
tradicional del cinema es veia com a part d’un
aparell ideològic que apuntava a la distracció, a
mantenir els ciutadans en un estat d’obediència
i passivitat –l’equivalent del temps lliure fordista
del mode en què s’organitzaven la fàbrica, l’espai
de treball, i l’estat social–. Per tant, per a aquells
“expansionistes”, l’espai del cinema com a tal, la
relació de l’espectador amb l’espectacle i la noció
completa d’il·lusió fílmica i de representació es
van convertir en un terreny per a la contestació:
«Expandim o explotem aquestes relacions,
impliquem l’espectador, reemplacem la il·lusió
projectada per l’activitat real, juguem amb la
maquinària de la projecció i introduïm elements
a-fílmics, deixem córrer un fil de tela pel projector
en lloc d’un rotlle de cinema», etc.
És bastant irònic, no obstant, el fet que fos també
el moment històric en què el propi sistema fordista
havia començat a comprendre que necessitava
canviar, “expandir-se” i fer-se més flexible per a
sobreviure. I era el moment, per tant, en què la
televisió va ocupar –a partir del cinema– el rol
de l’aparell cultural i del temps lliure dominant
només perquè la suplantés o reemplacés més tard
la cultura digital. Així que, en certa manera, la
lluita pel “cinema expandit” va perdre aviat al seu
oponent major, i molts dels seus militants com
Weibel i Export, per exemple, viraren cap a un
compromís crític amb la televisió i amb les noves
economies del temps lliure. Els anys 70 i 80 van
ser una època en què el cinema “no-expandit”
ràpidament –i feliçment, al meu entendre– va
perdre el seu paper d’“aparell de repressió” major.
No importa si avui tenim encara Hollywood i
la indústria global cultural, l’important és que,
almenys des de l’any 2000, l’espai del cinema i
l’experiència del cinema ja no s’emmotllen tan
fàcilment als modes dominants de comportament
i de control social com a mitjan segle passat. El
subjectivisme post-fordista i les mentalitats del
govern ja no es reflecteixen tant en la maquinària
del cinema com en els règims flexibilitzats de les
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imatges en moviment electròniques o digitals que
defineixen el nostre present social i cultural. Per
a mi, el món de l’art, dels museus corporatius i
de les biennals, amb el seu relativament recent
però intens interès per les imatges en moviment
s’ha convertit, fins a cert punt, en part d’aquest
règim. És per això que sempre em diverteix que
els curadors del món de l’art, per a assenyalar la
seva “posició crítica” amb la societat dominant,
ens diguin que les instal·lacions d’imatges en
moviment dels museus satisfan la utopia del
“cinema expandit” respecte a l’“espectador
alliberat” –com si l’adversari polític encara fos
l’“espectador anquilosat i passiu” del cinema
tradicional, o el model econòmic fordista–. Per
a mi és just a l’inrevés: el passejant “alliberat”
del museu, passejant d’una pantalla a una altra,
d’una imatge en moviment a una altra, o d’una
instal·lació a la següent, és l’expressió perfecta
del que experimentem dia sí, dia no: nosaltres,
ciutadans “flexibles”, “creatius”, “actius”
i “superindividualitzats” d’avui dia –ja no
treballadors, sinó cotreballadors, participants
de les estratègies econòmiques de les nostres
empreses– estem perfectament representats i,
per descomptat, ens sentim atrets pel sistema
predominant, flexible i dispers de les imatges
en moviment. Els nostres hàbits mediàtics,
que segueixen amb fluïdesa les imatges des de
l’iPhone a l’iPad, o fins a les pantalles públiques
de l’ordinador i potser de la televisió de tant en
tant (però ja no tant), són la perfecta expressió
del nostre comportament còmplice. Aquest és el
“cinema expandit” dels nostres dies –i res té a
veure amb la seva homònima de 1968, ni amb
l’ímpetu crític que ompliren d’energia aquells
artistes–.
Ja no ens obliguen a estar a l’oficina a les 8 del
matí o a asseure’ns en la línia de producció en
cadena. Ja no som el Charlot de Tiempos modernos
(Modern Times, Charles Chaplin, 1936). Treballem
allà on se’ns acomoda. I ja no ens obliguen a
asseure’ns “passivament” en un auditori enfosquit
per a formar part de l’espectacle. No, l’espectacle
s’ha expandit i ara ve a nosaltres, als centres
comercials, a les nostres cases, al lloc de treball,
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allà on portem les nostres pantalles o visors. Per
tant, si en alguna cosa s’ha convertit el “cinema
tradicional no-expandit” és en una eina potencial
respecte a aquest règim. M’interessa molt observar
les maneres en què les persones miren les imatges
en moviment, i sovint em topo amb aquesta
mena d’“estrès” –a centres comercials, a museus
o a Internet–, amb persones que senten que no
poden o que no haurien de focalitzar la seva
atenció en una sola imatge, perquè sempre hi ha
una altra i una altra; sempre hi ha alguna cosa més,
potencialment més interessant. «M’enganxa en
els primers trenta segons? No, molt. Aquella cosa
vermella parpellejant d’allà sembla bastant intensa,
anem-hi...». Sóc conscient, és clar, que aquesta és
una sensibilitat obertament acceptada, i no desitjo
moralitzar sobre ella en absolut, però no manté
cap relació amb les pel·lícules o el cinema.
La memòria no participa d’això...
A.H.: Exacte; així és difícil deixar una petjada.
Quan parlem del film com a testimoni que és a
punt d’imprimir una petjada, llavors la memòria ha
d’haver vist alguna cosa realment, i després veurà
una altra cosa com a veritable confrontació, i això
és un factor important en aquest procés. Si el fi
és desenvolupar una “memòria activa”, no crec
que l’experiència de passejar entre les imatges en
moviment d’una exposició en un centre comercial
resulti especialment útil.
Com va sintetitzar Daney, és l’audiovisual
en relació amb (i probablement contra) el
cinema.
A.H.: Sí. És interessant que Catherine David, a
la documenta de 1997 ja imprimís tots aquells
textos de Daney, i també va incloure Frieda
Grafe i Histoire(s) du cinéma. Però en aquest cas
l’“audiovisual” de Daney encara feia referència a
la televisió. Va morir el 1992, així que no parla
sobre Internet o el desenvolupament del món
de l’art. Avui, quinze anys després, un curador
de documenta que treballés sobre els textos de
Daney també hauria de referir-se a la manera en
què l’“audiovisual” ha entrat al món de l’art.

Al volum que van editar, Film Curatorship, es
refereix a un tipus de programació basat en
els cicles temàtics i, més enllà d’això, també
trobem models de cicles més històrics a París
o, per exemple, la cinemateca de Lisboa, amb
«Historia Permanent del Cinema». Quina és
la seva posició respecte a aquests dos mètodes
de programació que semblen alternatius
(potser complementaris) respecte a la pràctica
curadorial sobre cinema comparat?
A.H.: Les institucions que esmentes, de fet,
treballen aquests dos models. Cap cinemateca
presenta les seves projeccions avui dia només
sota l’encapçalament «Història Permanent del
Cinema». Potser a Lisboa i a París aquesta part
ocupa un segment més ampli del programa
complet que a la majoria de les altres cinemateques
que conec. Però cada cinemateca destaca un
nombre de sessions temàtiques o monogràfiques
a cada mes o cada quinze dies –com a titulars del
programa–. En el cas del Filmmuseum, el visionat
d’aquesta noció de “col·lecció permanent” es
tradueix als programes del dimarts, «Was ist Film»
i «Utopie Film». Sumen un total del 10 o el 15%
del total de la programació. D’altra banda, si es
reemplaça la qualitat temporal d’una cinemateca
per la qualitat espacial del museu tradicional, es
troben certes semblances: la majoria dels museus
disposen d’una col·lecció permanent a la vista,
envoltada de diferents retrospectives que canvien
regularment. Un museu de cinema, com un museu
d’art, hauria de trobar el lloc per a representar
la seva pròpia col·lecció i transparentar els seus
focus i punts de força. És molt bell aconseguir
que les col·leccions dialoguin, encara que es tracti
d’una col·lecció comparativament petita com és
el nostre cas. Aquesta és una part essencial de
la curadoria fílmica. També complementar la
col·lecció amb préstecs i formes de situar certs
temes o obres sota una llum diferent a cada ocasió
que la tornes a projectar. Jack Smith, per exemple,
ha estat una de les fixacions del Filmmuseum
durant dècades, però en aquest cas, per a aquesta
sessió de novembre de 2012, hem creat un
marc sòlidament expandit mitjançant préstecs,
i els treballs inacabats de nou disponibles, que

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 1 · Hivern 2012

25

Entrevista amb Alexander Horwath. Sobre la programació i el cinema comparat

26

han estat preservats, a més, a través del punt de
vista del curador Jim Hoberman, que ha descrit
el «Cosmos Smith», que va més enllà dels seus
propis films.

procés. També és de gran importància la quantitat
de producció cinematogràfica del país en qüestió,
per descomptat, i per aquesta raó decisiva França i
els EEUU van ser tan dominants tant de temps.

En realitat, em sembla que –transcendint el punt
de vista nacionalista– hi ha històries del cinema
específiques relacionades amb llocs específics.
Part del nostre treball de pensament del cinema
consisteix a ser conscients d’aquestes diferències
específiques. Per això comparem les relacions
francoalemanyes a través de la cinefília i fins i
tot la televisió. Aquestes diferències tenen molt
a veure amb les institucions individuals i amb
les seves col·leccions, així com amb les cultures
locals de la crítica i amb les accions de certs
individus en moments puntuals. Per exemple,
percebo un “punt de vista vienès” sobre el
cinema que s’ha desenvolupat durant aquestes
dècades, que inclou el treball dels cineastes, per
descomptat, però també la crítica i l’erudició, els
festivals com la Viennale, les institucions com
Sixpack Film o el Filmmuseum, etc. Hi ha una
característica definitòria de la cultura fílmica
vienesa que té a veure amb l’alt interès en les
genealogies del cinema d’avantguarda. Però
això se sol relacionar amb altres punts de vista
internacionals; i ja que Àustria és un petit país
i la cultura fílmica vienesa un “jugador” encara
menor en l’escena internacional, amb prou feines
hi ha risc de xovinisme. Part de la meva crítica
cap a la cinefília francesa va per aquí: l’objecte
de les genealogies locals, dels interessos crítics
específics, és aplicable tant a París –o la resta de
França– com a Viena, Berlín o Buenos Aires, però
l’aïllament és de fet molt major a París, perquè allí
els nostres col·legues no solen reflexionar sobre
la constructivitat, i això limita la seva idea del
cinema. Des que va tenir tant “èxit” –en termes
d’abast global i, almenys, per una temporada–, la
cinefília francesa ha anat perdent –potser mai la
va tenir– l’habilitat per a posar en perspectiva les
pròpies veritats que els eren evidents. Països més
petits o cultures amb menor “força global” ho
fan per necessitat, tenen menys “autoconfiança”.
Les seves posicions, la seva tradició crítica i les
seves cultures fílmiques s’han marginat al llarg del

A la introducció de Cinema, A Critical Dictionary,
Richard Roud afirma aproximadament: «No ens
enganyem, el discurs cinèfil important que es
produeix avui dia, germina de París, Londres o
Nova York». En aquest cas, l’assumpció bàsica
es verbalitza molt directament. No se sol ser tan
directe, però a tot arreu ho percebem entre línies.
No vull dir que el gran paper jugat per París o
Nova York en el context de la “imatge global”
no tingui base, però inevitablement desemboca
en la perspectiva aïllada que esmentava. I
crec que en aquests temps hauríem de ser
capaços de transcendir-lo. Per exemple amb la
internacionalització de l’escena de la crítica i de
les publicacions online, ningú gosaria escriure
línies com les de Richard Roud a la fi dels 70,
ja que sabem que no és cert. No obstant això,
una crítica de cinema tan important com Frieda
Grafe, de les més grans de la història del mitjà,
és encara una figura més o menys desconeguda a
nivell internacional, mentre que Serge Daney no.
I estic segur que hi ha casos semblats en l’òrbita
castellanoparlant dels quals mai he sentit res. Per
tant, no és que visquem en una situació ideal,
però sí em sembla molt millor que fa vint o trenta
anys. En aquest temps, els “centres mundials
estàndard” de la cinefília i els seus discursos
simplement han perdut part del seu interès, de la
seva utilitat i de la seva aplicació. Poden arribar a
ser fins i tot estranyament provincials.
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No té la sensació que aquests “centres
mundials estàndard”, com diu, han conquerit
els centres locals utilitzant una forta ideologia
que perviu durant generacions? El cas més
obvi és el parisenc, amb Cahiers du cinéma
i la seva noció de la política dels autors.
Edgardo Cozarinsky va fer un documental
sobre la revista en què Jean-André Fieschi va
sentenciar: «Cahiers va guanyar la batalla».
A l’antíc director del BAFICI, Quintín, li sol
agradar recordar-ho.
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A.H.: Si parlem del paradigma crític hegemònic
durant la segona meitat del segle XX, estic d’acord.
El prisma dominant a través del qual la cultura
fílmica ha vist el cinema és molt “autorista”,
encara que també s’han reforçat altres òptiques
en els plans d’estudi. Però no s’han tornat tan
influents a escala massiva com l’autorisme. A la
televisió anunciaran: «Seven Women, de John Ford».
No ho enunciaven així als anys 60 ó 70. Però això
no manté cap relació amb el Cahiers du cinéma de
l’actualitat; prové d’un moment històric en què
no només existia Cahiers, sinó una confluència de
tradicions crítiques més àmplia, que incloïa moltes
altres branques –de vegades més veteranes– que
van conduir a aquesta visió canònica. El fet de
veure tot això com una “batalla”, d’altra banda,
és bastant infantil, com si afirméssim que l’“art
modern” va guanyar la batalla contra els pintors
acadèmics de 1870. Ens preguntaríem: i què? Si
parlem del “gust de Cahiers” i del seu llegat en
relació amb alguns cineastes concrets i ideologies
fílmiques, no crec estar d’acord amb aquesta
afirmació. De fet, aquest gust ha quedat bastant
obsolet.
Ens agradaria que ens parlés una mica sobre
«Jeune, Dure et Pure !», l’extremadament
personal retrospectiva sobre la història del
cinema experimental i d’avantguarda francès
que ha concebut la seva companya Nicole
Brenez. Ella viu i imparteix les seves classes
a París, però, de fet, sembla un exemple
d’algú no centralitzat. Quin seria el contrast
entre les seves respectives aproximacions
programàtiques al cinema experimental i
d’avantguarda?
A.H.: Si s’observa el treball de la Nicole, i també
el de Raymond Bellour, sense anar més lluny,
s’aprecien interessos que difereixen de la norma,
almenys a França. Ella promou diferents classes
d’“acció fílmica”. Li interessa molt la militància
cinèfila, però també es compromet amb alguns
cineastes narratius que se solen arraconar, com
Abel Ferrara. El seu treball no és monolític. Em
resulta difícil establir comparacions entre els
nostres treballs, no només perquè som amics.

Treballem en constel·lacions molt diferents. En
primer lloc, perquè ella és professora universitària
i, sobretot, una escriptora molt activa; en segon
lloc, perquè els programes que organitza tenen
lloc en diferents institucions i ciutats. En canvi,
jo, estic molt més “lligat” a aquesta institució,
el Filmmuseum, i ben envoltat per cadascun
dels seus detalls, incloent els administratius. Em
sembla que ella estructura les seves activitats
d’acord amb un “contrapunt” ideal, una cosa
que no em sento capaç de realitzar en el meu
treball actual. Potser els interessos de la Nicole
han canviat una mica amb el temps des que la
vaig conèixer, des de mitjan 90 fins avui. Però
Godard, per exemple, ha perseverat en aquests
anys com la seva pedra de toc fonamental. De
tota manera, en el que s’especialitza cada vegada
més –i per això l’admiro– és en tota aquesta
pràctica fílmica que fa front a l’estàndard cinèfil:
el cinema experimental militant, les pràctiques
underground que amb prou feines tenen espai
en la cultura cinematogràfica general. I ho fa més
fortament que jo. Potser sigui una debilitat per
part meva, però quan em trobo en una posició
de “responsabilitat pública” o comptable –per
exemple, com a director del Filmmuseum, o
quan vaig organitzar la Viennale entre 1992 i
1997– intento en primer lloc esbrinar quines
són les obligacions elementals que se suposen
inherents a les institucions. Existeixen, ja que
la societat civil, els polítics de la cultura i els
contribuents han arribat a la conclusió –més o
menys de bona gana– que finançar institucions
com aquesta serveix a un bé comú. Per tant,
sempre són necessaris els activistes que situïn
aquestes institucions en primera línia –i així
provar (o no) que la institució que van fundar
serveix per a un propòsit comú per a la societat;
que no és un mer “museu privat”, sinó un lloc
on certs propòsits culturals i educatius legítims
es reuneixen per a diversos grups socials–. Si
aquestes institucions sobreviuen a la seva fase
d’establiment, es converteixen en alguna cosa
més que en una activitat personal o grupal, ja
que, de fet, ja han influït a la societat en diversos
nivells. D’aquesta manera arriba a formar-se
una “missió” general, perquè, en començar el
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teu treball en un lloc així, crec que és important
analitzar en què ha consistit aquesta missió, quin
és l’enteniment general del rol de la institució
a la societat, què i com ho van fer els teus
predecessors, quins aspectes van enfocar i quins
altres els importaven menys. A partir d’aquí es
poden implementar els canvis que es creguin
necessaris –sempre sobre la base d’un model
existent, no del pur aire–.
En el camp de la preservació fílmica i en el
treball arxivístic, per exemple, aquí van deixar
de succeir moltes coses durant els anys 90
per raons pressupostàries. Per tant, una de les
activitats principals amb què hem bregat en els
darrers anys va ser precisament enfortir aquesta
àrea. Ampliar personal a l’arxiu, treballar més
en les col·leccions, dur a bon port la gran
col·lecció Vertov –ja que és un gran tresor
de les col·leccions del Filmmuseum–, i iniciar
projectes relacionats amb la recerca. A més,
van recomençar les publicacions de llibres
i comencem a editar DVDs. En termes de
“continguts” i a nivell d’aproximació, tot això
es va basar, amb molta solidesa, en allò que la
institució havia emprès en el passat, en el que
havien aconseguit els meus predecessors. Una
altra part intrínseca de les responsabilitats d’una
institució com aquesta consisteix a donar a la
gent d’aquest país –via mostres, retrospectives,
etc.– un panorama històric substancial del que el
mitjà va poder i pot fer. I s’ha de desenvolupar
una relació amb el que se suposa “important”
a la història del cinema –però també amb el
que no– per als espectadors i els estudiants dels
nostres dies. Solc pensar en les generacions que
acudeixen al Filmmuseum: cada persona que
emprengués un estudi “seriós” del mitjà, hauria
de comptar amb l’oportunitat de –en un marc
d’entre 10 i 15 anys– poder experimentar tots
els aspectes rellevants del cinema, incloent no
només als artistes “majors”, sinó també totes
les formes d’expressió, tots els gèneres, etc. A
més, aquest és el període mitjà en què crec que
un programador o el director d’una institució
hauria de responsabilitzar-se de la mateixa. Al
llarg d’un període així i per mitjà d’un “mapa”,
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es pot tractar d’assentar una sèrie de nocions,
al servei d’aquells que desitgin aprendre tan
intensament com els sigui possible. Encara que
només tinguéssim en compte aquest factor, ja
implicaria que la meva perspectiva hauria de ser
diferent de la de, per exemple, Nicole Brenez.
Potser les pel·lícules de Santiago Álvarez puguin
exemplificar el que tracto d’explicar: estic
convençut que la Nicole treballa amb els seus
films en el marc dels seus projectes sobre cinema
revolucionari o militant, però potser no pensi en
una possible relació amb Robert Mitchum en
aquest context. D’altra banda, per què hauria
de fer-ho? En el cas del Filmmuseum, optàrem
per situar els films de Santiago Álvarez al costat
dels de Robert Mitchum a la capçalera del nostre
programa del mes de desembre de 2011. Com
he dit abans, aquesta classe de “tensions”, al
meu entendre, s’ajusten molt bé al context d’un
museu de cinema, que ha d’adoptar un punt de
vista que se situï “per sobre de tot”. Tot i així,
he d’aclarir que en molt poques ocasions hem
concebut els programes sobre la base del treball
d’un actor. No obstant, des de fa un temps, he
començat a pensar en la idea de l’actor com
a autor, de manera que Mitchum s’ajustava
bastant bé a aquest propòsit: en molts aspectes,
la seva carrera i la seva profunda aproximació
al cinema mostren clars signes d’“autoria”,
aconseguits per la via de la interpretació. Així
que, que Robert Mitchum i Santiago Álvarez
pertanyessin a la mateixa generació i, el que és
encara més important, que tots dos passessin els
seus anys de formació viatjant pels EUA durant
la Depressió, treballant en tot tipus d’estranyes
ocupacions i acabant un d’ells com a membre
del Partit Comunista de Cuba i, l’altre, filmant
a Hollywood –gairebé al mateix temps–, em va
portar a veure’ls com les dues cares d’un LP. És
el tipus d’idees que m’agrada oferir al públic.
Però hi ha alguna cosa més: avui, els curadors
en cap de les cinemateques ja no són directors
o administradors. Crec que sóc una de les
poques excepcions. Penso també en Haden
Guest, director del Harvard Film Archive, que
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al meu entendre és un dels grans curadorsdirectors que mai hagin gestionat un arxiu fílmic
o una cinemateca. M’agrada especialment el
fet que encara quedin unes poques persones
que mantinguin ambdues responsabilitats,
l’administrativa i la de programació, ja que es
fa cada vegada més rar. A mesura que aquestes
grans institucions creixien en els anys 70, 80 i 90,
sovint també es convertien cada vegada en més
burocràtiques. Ara, el model de “management
cultural” és el del director que “domina”,
treballant així mateix amb un departament de
programació separat que sol estar al nivell dels
llocs de “màrqueting” o de “comunicació” –i de
vegades en una jerarquia encara menor–. Jo, en
canvi, em sento més proper a un “model autoral”
–en el sentit tradicional, per descomptat, ja que
provinc d’aquest ambient, de l’escriptura i de
la curadoria, més que d’un domini clàssic de
gestió–.
Tornant al seu comentari sobre Nicole Brenez,
crec que també hi ha diferències en la manera
en què cadascun ha “crescut amb el cinema”.
En el meu cas, simplement, m’enamoren massa
aspectes del cinema com per poder centrar la
meva atenció únicament en uns pocs. Crec que
aquestes relacions múltiples amb el cinema són
necessàries per a obtenir el meu propi benestar.
Sento gran passió per la tradició dels cineastes
“radicals”, ja sigui a nivell formal o polític
–des de Robert Kramer fins a Owen Land o
Santiago Álvarez–, però la pèrdua intel·lectual o
emocional que sofriria personalment seria massa
gran si hagués de deixar de relacionar-me amb
allò que es diu el “costat mercantilista brut” del
cinema.
Però no existiria aquest cinema de
pressupostos radicals sense l’altre cinema, o
almenys no se semblaria al que és.
A.H.: Exacte! Cap pot existir realment sense
l’altre. Hi ha films “bojos” i radicals que es
van realitzar perquè un grup d’immigrants,
d’emprenedors illetrats, van decidir marxarse a l’oest, a Hollywood, el 1910. I això es va

deure a l’estupidesa, a l’avarícia i a les formes
probablement no gaire humanes. A través
d’aquestes causes, el “cinema” va arribar a existir
com a força global, i fins i tot per la manera en
què la religió, la propaganda i l’Estat dictatorial
van jugar rols majors en tot l’assumpte. El
cinema es va crear a causa de totes aquestes
“impureses”... Així que suposo que haig de
complementar el títol de la Nicole amb un
altre: «Jeune, impure et dure !». Crec que “tou”
també seria correcte, ja que el cinema també és
“vell”, i fins i tot “molt vell”! Tot i això, entenc
el que la Nicole volia fer veure amb el seu títol
en relació amb la tradició experimental francesa
–de fet, és un gran títol–. He de dir que sempre
m’ha encantat parlar amb ella de cinema, ja que
tots dos tendim a ser molt “salvatges” a l’hora
d’establir relacions entre una sèrie d’elements
que solen mantenir-se separats. Quan la vaig
conèixer fa 15 ó 20 anys, no podia creure que
existís una altra persona que, sense la menor
ironia, pogués donar veu a la següent seqüència
de paraules en una mateixa oració: «BrakhageMizoguchi-amateurs-terroristes-Epstein-de
Palma». És tan impura com jo!
Les relacions que estableix són, per a tornar
de nou al text de Godard, com una mena
de muntatge. Quan afirma que intenta
llegar una contribució “autoral” a aquesta
institució, per tant, en certa manera està
creant un nou pensament.
A.H.: Espero que sí, encara que sigui a un nivell
molt simple. No sóc tan teòric quant al cinema
com per a ser capaç de desenvolupar pensaments
molt llunyans. Hi ha una gran diferència entre
un gran curador i un gran teòric del cinema.
Tampoc diria –com creuen alguns al món de les
belles arts– que els curadors i els artistes siguin
més o menys el mateix. Els considero bastant
diferents, encara que tampoc pensi que un sigui
“millor” que un altre. Les seves respectives
activitats comporten pràctiques i professions
diferents, amb altres objectius, però amb el
suficient solapament “autoral” com perquè
tingui sentit dir –com hem fet al començament
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d’aquesta conversa–: «D’acord, anem a veure
com el Godard filòsof i cineasta ens parla sobre
la idea de muntatge, sobre la comparació i la
programació, i vegem com es relaciona amb
l’activitat dels curadors». Trobarem algunes
semblances, però no serem capaços d’afirmar
que el seu treball sigui el mateix. Hi ha un film
de Gustav Deutsch, Welt Spiegel Kino (2005),
que mostro amb bastant freqüència en els
nostres cursos de “programació fílmica” per
als estudiants universitaris, ja que aporta una
idea molt interessant sobre la curadoria, igual
que Histoire(s) du cinéma. I, al mateix temps, la
pel·lícula de Deutsch és completament diferent.
Si volgués parlar sobre Lisboa el 1929, o sobre
Viena el 1910, com fa Deutsch a Welt Spiegel

Kino, triaria igualment algunes de les pel·lícules
que ell va seleccionar en els seus fragments, però
clarament no els tractaria igual que ell. Ell pensa
en la música, en la “composició”, a jugar amb
la temporalitat i amb certs detalls de la imatge,
etc., de forma diferent al que plantejaria jo com
a curador. M’agrada aquest àmbit de diferència
i de superposició. Si de les meves paraules
s’ha pogut desprendre la impressió d’estar en
contra del que diu Godard en el text que m’heu
mostrat, en realitat, no ho estic en absolut. Veig
una preocupació bàsica compartida, però és en
els petits detalls –quins films i com haurien de
ser comparats, com se’n hauria d’encarregar
el cinema– on sorgeixen les diferències més
interessants. ●
Declaracions recollides a Viena, el 7 de desembre de 2012.
Transcrites i traduïdes per Álvaro Arroba amb la col·laboració
d’Alexander Horwath i María Merino
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Història d’una revista: Cahiers du cinéma,
a través d’un programa a la Cinémathèque
Française. 1981. Entrevista amb Jean Narboni
History of a Journal: the Cahiers du cinéma in 1981
Through a Programme at the Cinémathèque. Interview with
Jean Narboni
Fernando Ganzo
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RESUM

ABSTRACT

Jean Narboni reflexiona sobre la programació d’un cicle
de pel·lícules commemoratiu dels 30 anys de la revista
Cahiers du Cinéma, de la qual fou redactor en cap, celebrat a
la Cinémathèque Française el 1981. El cicle li permet traçar
la història de la revista: la creació de la política dels autors,
les etapes de progressiva radicalització política en els 60 i
70, i la progressiva fi d’aquell cicle que representa aquesta
programació, posada en relació amb el context polític
i social a França. En l’elecció de les pel·lícules, Narboni
descobreix les línies ideològiques i les apreciacions crítiques
de la revista, mostrant els canvis de valoració i interpretació.
D’aquesta manera, comenta la interpretació crítica
d’Antonioni, Eisenstein o Chaplin, i la confluència que es
va donar en els 60 entre els nous cinemes, la politització
del cinema, i les últimes pel·lícules dels cineastes clàssics.
Per a Narboni, que va ser editor dels escrits de Langlois,
a la Cinémathèque Française els crítics de la revista van
aprendre que la programació és una forma de muntatge
mitjançant la relació entre pel·lícules per fils o associacions
conceptuals o formals.

Jean Narboni considers a film programme that took
place at the Cinémathèque Française in 1981 and which
commemorated the 30th anniversary of the film journal
Cahiers du cinéma, of which he was editor-in-chief from 1964
to 1972. The programme enables him to trace the history
of the journal in relation to the social and political context
in France: the creation of the Auteur theory, the increasing
political radicalisation of the 1960s and 70s, and the
progressive end of this era, marked by the film programme
here discussed. In the programme, Narboni identifies the
main ideological and critical tendencies that characterised the
journal and the changes in critical value and interpretation
throughout this period. The author discusses the critical
interpretation of Antonioni, Eisenstein or Chaplin in the
programme, as well as the confluence of new cinemas,
the politicisation of cinema, and the late films by classical
directors. According to Narboni, who was also the editor
of Langlois’s writings, thanks to this project the film critics
associated with the journal discovered that programming
is a form of montage based on these conceptual or formal
associations established between films.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Cahiers du Cinéma, revista de crítica, política dels autors,
programació, muntatge, Langlois, cinema polític, Jean-Luc
Godard, nous cinemes, Cinémathèque Française.

Cahiers du cinéma, film criticism, Auteur theory, programming,
montage, Henri Langlois, political cinema, Jean-Luc
Godard, new cinemas, Cinémathèque Française.

Fernando Ganzo

El 1964, Jean Narboni entra, juntament amb
Jean-Louis Comolli i Jean-André Fieschi a la
redacció de Cahiers du Cinéma, on Jacques Rivette
tenia el comandament editorial. Més endavant,
passa, juntament amb Comolli, a ser redactor en
cap de la revista. La radicalització política de la
revista porta al que s’ha conegut com «els anys
Mao», a principis de la dècada dels 70. En aquesta
època s’eliminen les fotografies, abunden les
crítiques de pel·lícules invisibles i la quantitat de
teoria i compromís polític es multiplica al llarg
de les pàgines de cada exemplar. La presència
de Narboni a la revista es correspon amb el
període més agitat i canviant, d’una evolució
més marcada, des de la seva creació el 1951.
Posteriorment, va tenir una gran importància
dins de la història de la revista a través de
l’edició de llibres. Molts d’ells recopilaven textos
d’antics membres de la redacció (des d’André
Bazin fins a Jean-Claude Biette, passant per Éric
Rohmer). Entre aquests llibres, dirigits per ell,
pot trobar-se una recopilació d’escrits de Henri
Langlois, Trois cent ans de cinéma. Sobre aquesta
evolució, i sobre la figura de Langlois i la seva
importància per a la progressió de la revista,
Narboni traça un precís recorregut a les pàgines
que segueixen, prenent com a punt de partida
una programació que va tenir lloc, precisament,
a la Cinémathèque Française, de la qual va ser el
principal responsable.
El 1981, sense signar, va organitzar el cicle
«30 ans d’une revue : les Cahiers du Cinéma».
Ens interessa molt el fet que es tracti d’una
programació col·lectiva, encara que hi hagi una
sola persona al darrere. Sorprèn, per exemple,
que la primera part del programa, la del mes
d’abril de 1981, no només es concentri gairebé
en exclusiva en els anys 50, sinó en pel·lícules,
en la seva majoria, bastant desesperades,
apassionades i amargues… No en va, el cicle
comença amb La saga de Anatahan (Anatahan,
Josef von Sternberg, 1953).
Vaig a tornar a traçar la gènesi del projecte.
Cahiers du Cinéma va néixer el 1951. El 1981 va
ser, per tant, el seu trentè aniversari. Vaig escollir

les pel·lícules d’aquest cicle totalment sol, i vaig
proposar aquest programa a la Cinémathèque
Française com a representant de la revista.
Diversos factors van tenir un paper essencial
en l’elecció de les pel·lícules. El primer i més
important era el gust de Cahiers. Fos quina fos
la successió de redaccions, els canvis d’adreça,
les orientacions polítiques, sempre ha existit un
fil Cahiers que romania i s’imposava. Així que no
podia permetre’m no incloure una pel·lícula de
Jean Renoir, de Roberto Rossellini, de Howard
Hawks, de Fritz Lang, d’Alfred Hitchcock…
Parlo dels cineastes antics. El primer aspecte,
per dir-ho d’alguna manera, té a veure amb la
política dels autors. Aquest és el fil dels gustos de
la revista. D’altra banda, el segon factor consistia
a guiar-me per la idea d’escollir pel·lícules que
no fossin necessàriament les més conegudes,
cèlebres o vistes dels seus autors. Per exemple
El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons,
Orson Welles, 1942) en comptes de Ciudadano
Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), encara que
també podria haver escollit La dama de Shanghai
(The Lady from Shanghai, Orson Welles, 1947). El
tercer factor té a veure amb el meu component
personal. Vaig seleccionar les pel·lícules per les
quals sentia una debilitat particular.
El cas de Michelangelo Antonioni és molt
singular. És un cineasta que mai ha estat inclòs
en la política dels autors de Cahiers, i que fins
i tot ha estat detestat per gent amb un nom i
una importància molt gran a la revista, com Jean
Douchet o Luc Moullet. Amb molta freqüència,
els articles sobre Antonioni estaven escrits per
redactors que no marcaven la línia principal de la
revista. Abans de l’arribada de Rivette –perquè
jo vaig arribar a Cahiers amb Rivette–, Antonioni
no estava en aquell quartet d’asos. Eren André
S. Labarthe i alguns altres com ell els qui
solien escriure sobre Antonioni. Quan Rivette
va començar a dirigir la revista va haver-hi un
gir, un canvi de rumb pel que fa a Antonioni;
se li va dedicar un lloc més important. Godard
deia que detestava Antonioni, però de sobte
va sentir una revelació semblant a la viscuda
per Paul Claudel a la Catedral de Notre Dame
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de París: va veure El desierto rojo (Il deserto rosso,
Michelangelo Antonioni, 1964) a Venècia i va
entrar en xoc. Fins i tot va arribar a entrevistar
Antonioni. Així que va passar de tenir molt poc
interès per ell a sentir una veritable fascinació
–diria que també admirava la persona–. La
postura de la revista cap a Antonioni és per
tant molt fluctuant, però vaig voler incloure una
pel·lícula seva perquè, en tot cas, penso en ell
com un cineasta important, també per a Cahiers.
No obstant això, en lloc de triar La aventura
(L’avventura, Michelangelo Antonioni, 1960)
o La noche (La notte, Michelangelo Antonioni,
1961), vaig escollir El grito (Il grido, Michelangelo
Antonioni, 1957), ja que és una pel·lícula que
sempre em va agradar molt. Va ser una de les
primeres pel·lícules que vaig veure d’Antonioni,
així que en aquest cas entra en joc el component
personal. Crec que és un film magnífic. A més,
l’actor, Steve Cochran, era extraordinari. Sempre
es deia d’Antonioni que només feia pel·lícules
sobre grans dames burgeses ocioses que no
sabien escollir entre els seus amants, però El grito
és una pel·lícula sobre un proletari, la qual cosa
li confereix un aspecte molt interessant sobre
els llocs on la va rodar, amb aquest costat tan
gris i boirós. D’altra banda, aquest film havia
rebut atacs molt sectaris basats en qüestions
de classe social. La crítica italiana d’esquerres,
de tendència comunista, havia decidit que la
pel·lícula era dolenta perquè, a grans trets, un
proletari no podia tenir una depressió nerviosa
per amor, això no era políticament correcte. No
obstant això, a mi em semblava molt bell que
Antonioni mostrés a un home abandonat per la
seva dona, el qual recorre diferents zones d’Itàlia
sense saber on fixar-se. Així, coneix diverses
dones i creu establir-se amb cadascuna, però mai
ho aconsegueix. Finalment, acaba tornant al lloc
en què va conèixer la primera per a trobar-la amb
un altre tipus i amb un nen. Sembla no quedar-li
una altra sortida que deixar-se caure des de dalt de
la fàbrica on treballava al començament del film.
Per a mi, és algú malenconiós incapaç d’assumir
el duel. Per això m’atemorien aquestes crítiques
tan sectàries que arribaven des d’Itàlia, retraient
que la depressió nerviosa estava relacionada amb
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el món burgès, com si un obrer hagués de ser
capaç de superar una cosa així. Aquestes són les
raons que em van portar a triar El grito.
Quant a l’altra qüestió, insisteixo que assumeixo
la responsabilitat de totes les eleccions del
programa, ja que ho vaig concebre per complet
jo sol. Però decidírem no signar-ho –igual que
el text de presentació, que també vaig escriure
jo– perquè en aquesta època encara estàvem
sortint del període polític de la revista. En aquest
moment de transició continuava romanent la
idea del col·lectiu, del “nosaltres”. Ens trobàvem
a la fi dels anys 70. Els noms havien de ser
esborrats.
Aquest cicle va tenir lloc a la Cinémathèque
Française, allí on va néixer la seva motivació
tants anys abans, veient i desitjant mostrar
pel·lícules. També és on van percebre una
sèrie d’idees que influirien posteriorment
a la revista. Tot això es podria resumir en
un sol fet: Langlois generava, amb els seus
programes, pensament cinematogràfic.
Sí. Per això posteriorment s’edità el llibre, del
qual em vaig ocupar en estreta col·laboració
amb Bernard Eisenschitz i Catherine Ficat, Trois
cents ans de cinéma. Per a mi, Langlois no només
era un programador amb un gran enginy, un
gran conservador o un pioner, com sempre es
repeteix, sinó també un excel·lent crític. Els
textos que produïa –o que pronunciava–, sovint
molt breus però sempre corpulents, eren sovint
textos crítics admirables. Em vaig dir que amb els
textos que estaven ja immediatament disponibles
es podia fer un llibre. A la Cinémathèque tothom
em deia que havíem d’esperar, perquè segur que
apareixerien molts altres escrits més endavant.
No diria que hi hagués una oposició respecte
al meu projecte, però no va despertar un gran
entusiasme. Sempre em deien que calia esperar,
però al meu entendre no necessitàvem deixar
passar 20 anys: ja disposàvem de suficients
textos com per a editar un llibre. Doncs bé,
des que es va publicar el llibre, no han estat
gaire nombroses les recopilacions d’articles de
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Langlois que s’han descobert posteriorment. Era
conscient que aquest llibre s’estava editant en un
estat provisional respecte als seus escrits, però
Bernard i jo preferírem fer-ho abans que esperar
que ens temptessin amb poemes de joventut,
novel·les, notes de la bugaderia en forma de
poesia signada amb la seva mà sublim…
La fluïdesa del seu programa fa pensar
en Langlois. I, en certa manera, fins i tot
podríem creure que aquest cicle s’hauria
pogut concebre –almenys parcialment– en
altres períodes de Cahiers.
El quart factor fonamental, encara que no ho
vaig esmentar abans, és el moviment de la pròpia
revista. Aquest moviment provocava que no tot el
programa pogués correspondre’s amb cadascuna
de les èpoques de la revista. Si prenem les deu
primeres pel·lícules del programa, aquestes troben
una perfecta equivalència amb la cronologia dels
anys 50 a Cahiers, és a dir, amb l’establiment de
la política dels autors. La qual cosa és vàlida tant
per a André Bazin com per a Éric Rohmer, per
exemple. Stromboli, tierra de Dios (Stromboli, Terra
di Dio, Roberto Rossellini, 1950) és una pel·lícula
de què parla Rohmer en l’entrevista que va fer
amb mi a Le Goût de la beauté (ROHMER, 1984:
15). La presència de Hitchcock no és necessari
justificar-la, va estar sempre present, igual que
Renoir. Orson Welles també va ser un autor del
que es va escriure molt en temps de Rohmer. El
cas de Marcel Pagnol és diferent, ja que durant
molt de temps, de la mateixa manera que Sacha
Guitry, va ser considerat un mal cineasta. A
mitjans dels anys 60, treballant amb la redacció
comandada per Jean-Louis Comolli i jo, vam
concebre un número especial «Sacha Guitry
et Marcel Pagnol» (Cahiers du Cinéma, nº 173,
desembre 1965), que va retornar Pagnol a l’ordre
i al gust del dia. És a dir, que aquí ja estaríem
contradient la suposició que la primera part
del programa podia haver estat realitzada pels
membres de Cahiers dels anys 50. Río de sangre
(The Big Sky, Howard Hawks, 1952), òbviament,
fa referència al “Hitchcock-hawksisme” de
Rohmer i uns altres. De la mateixa manera, la

pel·lícula d’Otto Preminger, Cara de ángel (Angel
Face, 1952), està relacionada amb Rivette, i Lola
Montes (Max Ophüls, 1955), sobretot, amb
François Truffaut. El cas de Lubitsch és també
particular, ja que va ser en els anys 60 quan es
va realitzar un número especial «Ernst Lubitsch»
(Cahiers du Cinéma, nº 198, febrer 1968), que vaig
reprendre i completar amb Bernard Eisenschitz
el 1985. Però si Lubitsch podria ser vist com
quelcom normal en relació amb Truffaut, per
exemple, és també una inclusió de l’equip de
Cahiers de la meva generació. Quant a Amarga
victoria (Bitter Victory, Nicholas Ray, 1957), forma
part del fons comú de la revista: Godard i jo la
tenim entre les nostres pel·lícules preferides.
Candilejas (Limelight, Charles Chaplin, 1952) no és
una elecció evident. Podria respondre al criteri de
Bazin, el gran chaplinià, però he de recordar que
Rohmer –al contrari que Godard– no apreciava
els seus llargmetratges, excepte La condesa de Hong
Kong (A Countess from Hong Kong, Charles Chaplin,
1962). En canvi, sí que li agradava Charlot,
però les seves preferències s’encaminaven
més aviat cap a Buster Keaton. Si vaig decidir
incloure Chaplin en lloc de Keaton –que al meu
entendre és un cineasta també genial–, això es
deu al fet que no és tan conegut com es creu.
Ho vaig confirmar fa dos anys, quan vaig decidir
escriure un llibre sobre El gran dictador (The Great
Dictator, Charles Chaplin, 1940). Així i tot, hi ha
una continuïtat al programa en relació amb les
diferents línies editorials. Fins i tot en el període
en què Comolli i jo dirigíem Cahiers, entre 1964
i 1973, fos quina fos l’opció política presa,
incloent el vertigen maoista dels últims anys,
Lang, Renoir o Hitchcock van ser sempre per a
nosaltres autors “intocables”. Mai va haver-hi un
atac contra ells en nom d’una pel·lícula militant.
L’emocionant del programa consisteix
a veure com de la confluència d’aquesta
continuïtat, amb friccions incloses, poden
brollar de les pel·lícules del primer mes,
gairebé com si d’una ejaculació es tractés,
els films de la Nouvelle Vague, projectats
durant el segon mes.
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Sí, és evident que la programació del primer mes
traça la història de Cahiers, però si observem el
seu final, ens trobem amb La evasión (Le Trou,
1960), de Jacques Becker, que era com un germà
gran per a la Nouvelle Vague, i amb El testamento
de Orfeo (Le Testament d’Orphée, 1959), de Jean
Cocteau, un pare o un àngel de la guarda per
a ells. D’aquí, passem directament a La Pointe
Courte (1955), d’Agnès Varda, de la qual va
escriure Bazin (BAZIN, 1955: 36), de manera
que en el segon mes podem començar, de forma
seguida, amb els films de Pierre Kast, Rivette o
Doniol-Valcroze.
M’agradaria que parlés de les excepcions
en aquest segon mes. En la meva opinió, si
bé la radicalització de Cahiers va permetre
l’entrada d’un cinema més avantguardista,
tinc la impressió que, des de llavors, es va
fer més difícil escriure en profunditat dels
cineastes clàssics.
Luis Buñuel no era apreciat per certes persones
a Cahiers, com per exemple Rohmer o Douchet,
però van canviar totalment d’opinió anys després,
fins al punt que Rohmer (ROHMER, 1984: 157158) va escriure sobre Ensayo de un crimen (Luis
Buñuel, 1955). Era una mica com Antonioni: el
defensaven els redactors que no formaven part
de la línia principal de la revista, en aquest cas
Labarthe i, sobretot, Moullet, que va escriure un
article (MOULLET, 1961: 55-58) sobre La joven
(The Young One, Luis Buñuel, 1960), pel·lícula
que trobem al programa enmig dels films de la
Nouvelle Vague.
Quant a Jerry Lewis, de qui vaig programar El
terror de les chicas (The Ladies Man, 1961), fou un
cineasta molt important per al nostre període.
També li dedicàrem un número especial (Cahiers
du Cinéma, nº 197, Nadal 1967/gener 1968), en
plena Nouvelle Vague. Per això era important
introduir-lo entre aquestes pel·lícules. Però
l’elecció més interessant del programa potser
sigui la del film de John Ford, El joven Lincoln
(Young Mr. Lincoln, John Ford, 1939). Durant molt
de temps, en absolut formava part del “panteó”

36

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 1 · Hivern 2012

de Cahiers. Roger Leenhardt, mestre de Bazin, va
llançar la missiva: «Avall Ford, amunt Wyler!».
Bazin, en un cèlebre article, situava Wyler al
mateix nivell que Welles, però s’equivocava amb
Wyler. Tenia una certa idea sobre el seu cinema,
sobre el pla seqüència o la profunditat de camp,
però ara sabem que en el seu lloc hauria d’estar
Kenji Mizoguchi, per exemple. Labarthe, Moullet
o Louis Marcorelles, un cop més, no formant part
de la línia principal de la revista, el defensaven.
Truffaut va tenir una opinió molt reservada sobre
Ford durant molt de temps. El canvi de rumb
va arribar quan Rivette va prendre el control
de Cahiers. Durant una retrospectiva dedicada a
John Ford a la Cinémathèque ens vam adonar
que era extraordinari, mentre que fins llavors, a
la redacció, es preferia Howard Hawks. Però a
diferència de Buñuel, vaig decidir no emplaçarlo entre les pel·lícules de la Nouvelle Vague. El
vaig situar més endavant, tant en el programa
com en la cronologia. En ple període marxista i
“hiperteòric” de la revista, vam escriure un text
col·lectiu molt llarg sobre El joven Lincoln, sense
signar (Cahiers du Cinéma, nº223, agost 1970).
Per això està situada entre La cosecha estéril (La
commare secca, Bernardo Bertolucci, 1962) i Sotto
il segno dello scorpione (Paolo Taviani i Vittorio
Taviani, 1969).
Les coses s’entremesclen. Cap a mitjans i finals
dels anys 60 vivim 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, 1966), 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: 1620) i un altre meu (NARBONI, 1966: 20-25). Ni
tan sols la van recolzar els fanàtics de Ford.
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En aquestes mateixes dates, com pot veure’s
en l’anomenat “consell dels deu”1–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, 1969). També estan presents
les òperes primeres 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
fugida en què entressin dues veus, després tres,
més endavant quatre… Nosaltres vam tenir la
sort de viure una època en la qual aquesta fugida
comptava amb cinc veus.
Es pot afirmar que aquella generació va trobar
un “muntatge” entre les diferents pel·lícules
a les pròpies sales. Aquests xocs semblen
conservar-se en aquest programa, per
exemple quan passem de La Concentration
(Philippe Garrel, 1968) a Playtime (Jacques
Tati, 1967), i després al film de Jerry Lewis.

Jean-André Fieschi i jo trucàrem a Jacques Tati.
Ens va convidar a casa seva –vivia als afores de
París– i concertàrem una llarga entrevista amb ell
(FIESCHI i NARBONI, 1968: 6-21). Dedicàrem
bona part d’aquell número a Playtime (Cahiers du
Cinéma, n.° 199, març 1968). Va ser una pel·lícula
molt mal rebuda. Fins i tot el va arruïnar, ja que
mai va poder tornar a fer pel·lícules com abans.
Però per a nosaltres era evident, com ho fou
l’arribada de Siete mujeres de Ford o de Gertrud de
Dreyer. En veure-la, no vam tenir el més mínim
dubte: calia entrevistar-lo i dedicar-li diversos
textos.
Si analitzem la situació de nou musicalment,
notem quelcom molt contemporani entre aquesta
pel·lícula i La Concentration. No hi havia cap
problema a passar de Walkower a L’Amour fou o
Playtime, era com un pentagrama. La comparació
musical em sembla la més adequada per a parlar
d’aquests diferents estrats. Els motius se segueixen
i, entre ells, es creen vincles o il·luminacions.
És com la idea de Godard recollida en la seva
conferència sobre les cinemateques (GODARD,
1979: 286-291).
Ja que esmenta a Godard, la successió de
Viento del este (Vent d’Est, Jean-Luc Godard,
Jean-Pierre Gorin, Gérard Martin, Grup
Dziga Vertov, 1970) i Entusiasmo. Sinfonía del
Donbass (Entuziazm: Simfoniya Donbassa,
Dziga Vertov, 1931) pot semblar òbvia, però
que la pel·lícula de Serguei M. Eisenstein
que prossegueixi en el programa sigui Lo
viejo y lo nuevo (Staroye i novoye, Serguei M.
Eisenstein i Grigori Aleksandrov, 1929) no ho
és tant.

Exacte. I, al mateix temps, conservem la
correspondència cronològica. Quan estàvem
descobrint els primers films de Garrel, vam
poder veure de sobte Playtime, una pel·lícula que
fou un impacte per a nosaltres. Recordo que

A partir de La comare secca, el programa es correspon
clarament amb el període polític de Cahiers. Ens
havien agradat molt les primeres pel·lícules dels
Taviani, que no he tornat a veure des de llavors.
En aquest moment comencem a veure el cinema
de Robert Kramer. Ice (Robert Kramer, 1970) era

1. Tradicionalment, els exemplars de Cahiers du Cinéma es
tancaven amb una pàgina en què, sota aquesta dominació,

«Consell dels deu», deu dels seus crítics votaven amb estrelles les pel·lícules que podien veure’s a les sales.
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la pel·lícula de l’esquerra, de la guerrilla urbana, del
terrorisme. És el gran cineasta d’aquest moment.
D’aquí passem a la pel·lícula del Grup Dziga
Vertov, Viento del este, així que, evidentment, la vaig
programar al costat d’una pel·lícula de Vertov.
Però en aquella època havíem preparat dos grans
números a Cahiers, amb la gran col·laboració de
Bernard Eisenschitz, sobretot, al voltant del cinema
soviètic. Un d’ells se centrava en la Rússia dels anys
20 (Cahiers du Cinéma, n° 220-221, maig-juny, 1970);
l’altre, dividit en realitat en diversos números,
estava dedicat completament a Eisenstein (Cahiers
du Cinéma, n° 208-226/227, gener, 1969-gener/
febrer, 1971). Per tant, tot anava de la mà per a
nosaltres. Quant a l’elecció de Lo viejo y lo nuevo, va
ser personal. Al llarg dels anys 70 aquesta pel·lícula
va tornar a projectar-se, així que vaig escriure un
text sobre ella (NARBONI, 1976: 14-21). Pascal
Bonitzer va fer el mateix (BONITZER, 1976:
22-25), encara que en absolut desenvolupàvem
la mateixa posició sobre la pel·lícula. François
Albera, marxista i especialista en les avantguardes,
havia escrit una rèplica en forma de carta a la
revista (ALBERA, 1978: 10-16), en la qual discutia
les nostres posicions. Fou una pel·lícula que va
comptar molt, per tant. Bonitzer desenvolupava la
idea de l’artista contra el poder, però aquesta no
era la meva posició: Lo viejo y lo nuevo em semblava
interessant pel seu ultrarrevolucionarisme, i crec
que precisament per això feia por al poder, per anar
d’una forma massa “boja” en aquesta direcció, amb
una mena d’erotisme polític –heus aquí l’aspersió
de llet–, mentre que ells eren “kolkozes” als quals
simplement els agradava el seu tractor. Es tractava
de Deleuze/Guattari avant la lettre.
Ja que esmenta a Deleuze, estem parlant
de gairebé la mateixa època en què aquest
preparava els seus llibres sobre cinema,
L’image-mouvement i L’image-temps. Poc
abans l’havien convidat a escriure a Cahiers,
amb l’article «Trois questions sur Six fois
deux» (Cahiers du Cinéma, nº 271, novembre,
1976). Segons tenim entès, eren vostès els que
li enviaven les pel·lícules, i en certa manera
això pot ser vist com una programació,
personal, per a un filòsof.
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Sí, va escriure sobre Six fois deux / Sur et sous la
communication (Jean-Luc Godard i Anne Marie
Miéville, 1976), amb una falsa i apassionant
entrevista amb si mateix (DELEUZE, 1976: 5-12).
Tots dos treballàvem a la facultat de Vincennes i
xerràvem sovint. Posteriorment, Carmelo Bene
ens va unir molt –també podríem parlar dels
absents d’aquest programa, com Bene o Otar
Iosseliani–. Quan va tenir en ment el projecte, en
allò relacionat amb la visió de les pel·lícules o a
les indicacions dels textos, vaig col·laborar amb
ell, però comptava amb molta gent al voltant que
l’aconsellava, com Claire Parnet, algú molt proper
a Caroline Champetier. En realitat, no havia
d’esperar-me a l’hora de fer-li arribar pel·lícules,
però si que vaig formar part d’aquest grup de
persones que durant un parell d’anys va parlar
molt amb ell sobre cinema.
Tot i així, és interessant aquesta necessitat
de fer-li arribar pel·lícules. En certa manera,
particularment en el cas de Cahiers, és clar
que la selecció de pel·lícules era ja una forma
de crítica, fins i tot una forma de fer cinema,
de crear un pensament a partir de l’agrupació
o la confrontació, que és en el que es basava,
d’altra banda, la política dels autors. Això va
ser així fins al punt que aquest va seguir sent
el procés creatiu de Godard com a cineasta.
No va exercir Langlois un paper fonamental
en aquesta mecànica crítica?
Jo vaig començar a veure les pel·lícules de forma
molt salvatge. No vivia a París quan era adolescent;
vaig créixer a Algèria, de manera que només
venia a París de tant en tant. La Cinémathèque
Française, posteriorment, va despertar la meva
gana voraç a l’hora de descobrir el cinema. Per
exemple, tot allò del que havia sentit a parlar als
cineclubs d’Alger. En tot cas, vam tenir clar molt
ràpid que Langlois era un gran muntador, com
ho va ser després Godard. La idea de muntatge
és similar en tots dos casos: col·locar juntes dues
o més pel·lícules que aparentment no tenen cap
relació, esperant que del xoc sorgeixi alguna
cosa nova. Aquesta idea va ser presa una mica
al peu de la lletra, i és una cosa que pot discutir-
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se, a partir d’Eisenstein, o el que és el mateix:
suposar que del xoc entre dues imatges naixerà
una tercera en el cap de l’espectador. Aquesta
noció de muntatge forma part del “fil daurat”
de tots els que es van apropar a Langlois. Les
seves sessions podien jugar en tots els sentits, ja
es tractés d’una cinematografia nacional o d’un
vincle cronològic. De vegades, fins i tot establia
aproximacions basades, simplement, en una
paraula del títol. En altres ocasions el vincle era
molt més subtil, funcionava per mitjà d’una sèrie
de vies secretes. El principi del muntatge era molt
canviant per a Langlois, però la idea estava allà,
en qualsevol cas. Així va ser com Godard la va
reprendre: el muntatge mai va deixar de ser el seu
beau souci2. N’hi ha prou amb veure Film Socialisme
(Jean-Luc Godard, 2010). I això no només afecta
les imatges, sinó també els textos, fins al punt que
porta anys gairebé sense escriure una paraula en
les seves pel·lícules. A Film Socialisme “munta”
els textos de Hölderlin amb uns altres de Rilke
o Marx. Algunes persones com Dominique Païni
han reprès i desenvolupat aquesta teoria a través
de la idea del «cinema exposat». Però tots els que
van rebre les seves primeres “classes d’armes” a
la Cinémathèque es van sentir influïts per la idea
de Langlois al voltant del muntatge. L’hereu pur
és Godard.
Com es va viure a la revista el període proper
al 68 a la Cinémathèque, que va portar a la
destitució momentània de Langlois per part
d’André Malraux?
Sense cap modèstia, crec que aquest període ha
estat un dels més rics de tota la història de Cahiers.
De 1966 a 1968 no només aconseguírem mantenir
aquelles temporalitats de què parlàvem –ja que cal
reconèixer que no deixem passar Skolimowski,
Bellocchio, Glauber Rocha o Gilles Groulx–.
Allà estaven tots els cinemes nacionals. Estaven
Garrel i Eustache… Al meu entendre, en aquest
sentit, vam fer un bon treball. Fins i tot perdentnos certes coses, complírem amb la missió. Però
2. Es refereix al cèlebre text «Montage, mon beau souci»,
de Jean-Luc Godard, publicat a Cahiers du cinéma, nº 65,

també van tenir lloc altres episodis en què vam
estar en primera línia, de forma concreta. El primer
va ser la prohibició de La religiosa (La Religieuse,
Jacques Rivette, 1966), que va desencadenar un
combat molt agut. Després va arribar el «cas
Langlois», amb el qual les oficines de Cahiers es
van convertir en la caserna general on es trobava
tothom, fos o no de la revista, per a tractar la
qüestió. Després van arribar els États Généraux
du Cinéma, impulsats per Cahiers, al maig del 68.
I. sobretot, es va suprimir el «Conseil des dix».
En aquell moment, vèiem en llocs molt diversos
certes pel·lícules que no s’estrenaven a París. El
«Conseil des dix» només considerava les estrenes
parisenques, de manera que ens semblava que no
n’hi havia prou, així que el reemplaçàrem per la
rúbrica «A voir absolument (si possible)». En ella,
valoràvem qualsevol pel·lícula que ens semblés
interessant, tant si s’estrenava a París com si no.
Amb això, intentàvem dir-li al lector que era ell
qui havia de tractar de veure i de fer veure les
pel·lícules. Calia tornar aquest «possible» real.
Durant un temps, l’articulació teòrica i pràctica
va ser molt directa a Cahiers. La prohibició de
La religiosa va suposar un veritable combat en
la realitat, no en l’escriptura. El «cas Langlois»
també va ser una lluita real. I, de la mateixa
manera, aconseguir que els lectors “actuessin”
per a poder veure La Concentration, o qualsevol
pel·lícula canadenca o txeca, també. Aquests dos
anys, al meu entendre, foren el període més actiu
en la història de la revista quant a l’articulació
entre els combats reals i els combats estètics.
I no es tractava de que fóssim els millors, sinó
que la destitució de Langlois o Maig del 68 van
arribar en aquell moment. No ho vam inventar
nosaltres. El mateix va succeir amb la prohibició
de la pel·lícula de Rivette.
En el pla estètic, era evident que en aquell
moment alguna cosa estava passant. I tot això
estava relacionat amb els moviments polítics dels
anys 60 i 70, amb revoltes a tot el món. Tot aquest
desembre, 1956.
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aixecament, que posava a l’ordre del dia la idea
de la revolució, estava per a nosaltres relacionat
amb la qüestió «què podria ser un cinema lliure»,
independent del que Godard anomenava la
parella Hollywood/Mosfilm. Què permetria
aquest cinema independent? El fet de crear les
seves pròpies condicions de producció i difusió,
escapant de la influència de les institucions del
moment, més grans i monumentals. Sabíem
perfectament que allò era el final d’un cert cinema
de Hollywood: Cleopatra (Jospeph L. Mankiewicz,
1963) havia fet sonar les alarmes per si mateixa (si
bé una part del cinema americà va renéixer en els
70). Tot això formava part d’una època en què,
amb aquests nous cinemes “nacionals” lligats als
moviments revolucionaris i contestataris a tot el
món, va arribar l’esperança d’una difusió tènue
i capil·lar del cinema, unida per una sèrie de
vincles subterranis: el Festival de Cinema Jove de
Pesaro era molt important, ja que hi podies veure
les pel·lícules d’Eustache, de Garrel, de Straub
i Huillet, Moullet… L’eix Itàlia/Brasil/França
comptava també amb un gran pes… Era una
cosa que estava totalment a l’aire: el vent de l’est
s’endú el vent de l’oest3. L’articulació estètica/
política va marcar molt els editorials de Cahiers en
aquesta època.
En aquesta mateixa època es va crear la «Setmana
dels Cahiers du Cinéma». Abans no existia res de
semblant. Ho recordo perquè està present a la
pel·lícula que he fet amb Jean-Louis Comolli i
Ginette Lavigne, À voir absolument (si possible). Dix
ans aux Cahiers du Cinéma, 1963-1973 (Jean-Louis
Comolli, Ginette Lavigne i Jean Narboni, 2011).
La primera «Setmana» no va estar gens malament:
en aquest cicle es van poder veure Le Chat dans le
sac, de Gilles Groulx (1964), No reconciliados (Nicht
versöhnt oder Es hilft nur Gewalt wo Gewalt herrscht,
Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, 1965), Brigitte
et Brigitte (Luc Moullet, 1966), Marcas identificatorias:
Ninguna, la primera pel·lícula de Skolimowski
(Rysopis, 1965), Antes de la revolución (Prima della
3. Jean Narboni estableix aquí un joc de paraules al voltant del filmi Viento del este, manifest fundacional del Grup
Dziga Vertov. A més de comptar amb la col·laboració del
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rivoluzione, Bernardo Bertolucci, 1964), La fallecida
(A falecida, Leon Hirszman, 1965) i Las manos en los
bolsillos (I pugni in tasca, Marco Bellocchio, 1965).
La trobo molt adequada com a primera «Setmana
dels Cahiers», i fins i tot com a primera setmana
per a qualsevol cicle.
Com funcionaven? En cada ocasió
s’encarregava d’ella un redactor diferent?
Es relacionaven unes «Setmanes…» amb les
altres?
No, estàvem en contacte en concebre-les. Però
si que teníem present la noció de buscar una
continuïtat i de lligar unes «Setmanes…» amb
les altres. Per això teníem contacte amb certes
cinematografies nacionals. Me’n recordo bé de
l’Office National du Film del Quebec; Pierre
Perrault, per exemple, se sentia molt proper
de Cahiers, de la mateixa manera que JeanPierre Lefebvre, Michel Brault, Groulx… Les
«Setmanes…» estaven vinculades amb el treball
que desenvolupàvem Cahiers, eren esdeveniments
actius, l’objectiu consistia a mostrar pel·lícules
inèdites. Com en els altres casos, era un treball
efectuat “en la realitat”, no només en el marc de
la revista –no diré que no tingués a veure amb
l’escriptura, ja que l’escriptura forma part de la
realitat–. Es tractava realment d’una militància,
no tant política com estètica. Lluitàvem perquè
es veiessin les pel·lícules que eren difícils de
veure.
D’on creu que ve aquesta motivació de
“passar a l’acció”?
No ho sé. Abans, a Cahiers, existien altres formes
de militantisme: la política dels autors era
militància. Però no sé d’on va venir realment la
idea de fer una «Setmana dels Cahiers». Volíem
mostrar, simplement, una sèrie de pel·lícules
sense distribució. Vam contactar amb exhibidors,
vam aconseguir còpies i les vam mostrar.
cineasta brasiler Glauber Rocha, bona part de l’equip tècnic
i artístic de la pel·lícula era italià.
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Langlois també va ajudar els joves cineastes. Podia
programar una pel·lícula dels Lumière i després
un film de Garrel o d’un cineasta de qualsevol
altre país que arribés amb les seves bobines sota
el braç. A la seva manera, ell feia tots els anys
«L’any de la Cinémathèque». Però mai es va tancar
en el passat, Garrel parla molt bé d’això. De tota
manera, no ens esperàvem la seva destitució, ens
va sorprendre molt. Potser ho sabien les persones
que estaven més vinculades amb la institució. Ell
sempre deia que el fet d’estar “sol contra tots”
comportava una certa idea de perill, d’amenaça,
de fortalesa assetjada. I ens hi acostumàrem, de
manera que quan va arribar la seva destitució ens
vam sorprendre realment. Així i tot, la reacció va
ser immediata.
Molt poc abans d’aquest cicle, es van publicar
les llistes de millors pel·lícules dels 70 segons
la redacció de Cahiers. Ens interessa molt
veure l’evolució en aquest gir d’una dècada
a una altra entre ambdues agrupacions de
pel·lícules, perquè creiem que anticipa una
idea de frontissa.
En aquesta llista, la posició tan destacada de
Godard o de Kramer és evident. Carretera
asfaltada en dos direcciones (Two Lane Blacktop,
Monte Hellman, 1971), que apareix en quarta
posició, la vam descobrir amb una mica de retard.
A Marguerite Duras, que està en el sisè lloc, ja
l’havíem entrevistada Rivette i jo (NARBONI i
RIVETTE, 1969: 45-57) a l’època de La Música
(Marguerite Duras i Paul Sabin, 1967). No
obstant això, Rainer Werner Fassbinder, encara
que estigui a la llista –i ho admeto totalment–, fou
un cineasta que se’ns va escapar. El vam ignorar
durant massa temps. Quant a Adolpho Arrietta
o Garrel, són cineastes que van ser defensats a
Cahiers abans que en cap altre lloc.
Respecte a la idea de frontissa, per a mi aquest
programa de 1981 marcava el final d’un cicle. En
l’època no ho sabia, però aquesta programació
suposa la clausura d’alguna cosa. Quan comença
el programa, encara governava a França Giscard
d’Estaign, i quan acaba, l’esquerra i François

Mitterrand arriben al poder. Els trenta anys de
Cahiers clausuren una època. Els anys 80 porten
una esquerra institucional, una esquerra de partit,
de govern, que no té res a veure amb Maig del 68 i la
seva continuació. En canvi, aquesta programació
comptava amb totes les èpoques Cahiers, incloent
Maig del 68. Així és com comença una dècada que
odio. Al cinema, vivim el gran moviment de la
restauració i l’intent d’enterrar la Nouvelle Vague.
També la reaparició del cinema dels estudis, de la
bella imatge. No tinc res en contra d’ell, ni personal
ni humanament, però és el que simbolitza Luc
Besson. Per tant, ens sentíem com l’àngel de la
història de Walter Benjamin: miràvem cap enrere.
No sabíem el que succeiria políticament, però
estàvem assistint al final de l’esquerra, al final
de les idees revolucionàries, dels grans discursos
d’identificació, així com a l’arribada d’una altra
esquerra (tothom estava, evidentment, content).
Es tractava, com dic, d’una esquerra de partit,
que va portar dos anys d’obertura perquè després,
de nou, tot es tanqués. Amb això van arribar
també els diners. Va arribar la socialdemocràcia
i va desaparèixer aquesta esquerra, que potser ja
estava morta des de mitjans dels 70, en tot cas.
Aquesta programació és un final de festa. Potser
vingui d’aquí aquest caràcter fosc que vostè
esmentava al començament. Le Pont du nord
(Jacques Rivette, 1981) mostra molt bé aquest
moment. La pel·lícula es va filmar poc abans de
l’arribada de Mitterrand al poder. La relació entre
la mare i la filla a la vida real, entre Bulle i Pascale
Ogier, determina l’escissió entre el final dels 70 i
l’obertura dels 80.
El meu programa prenia en consideració cada
etapa de Cahiers, des dels anys 50 fins al present,
però sobretot la part més activa per a nosaltres,
el final dels anys 60. Fins i tot si en la revista
havien existit diferències i canvis polítics, el “fil
vermell” del gust, com mostra el cicle, seguia
sent el mateix, i fins i tot ens fèiem insultar per
esquerrans de base perquè defensàvem Othon,
Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, ou
Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son
tour (Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, 1970),
o Viento del este. Per a ells, el que comptava eren
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les pel·lícules “de fàbrica”, les pel·lícules “de
lluites”, mentre que per a nosaltres el cinema
materialista/revolucionari era Othon, per no
esmentar El joven Lincoln... El moviment esquerrà
era estèticament hostil o estranger als gustos
de Cahiers. Si en algun moment va haver-hi un
acostament al Partit Comunista, fou a través de
la revista La Nouvelle Critique, creada per ells,
on participaven dos membres de la redacció de
Cahiers: Fieschi i Eisenschitz. Aquella revista era
una mica com Les Lettres Françaises quan estava
dirigida per Louis Aragon, ja que els agradava
Godard. Les úniques revistes en què podia llegirse alguna cosa positiva sobre Othon eren Cahiers i
La Nouvelle Critique. En aquest moment, en el pla
cultural, va haver-hi un acostament. Però d’altra
banda, tots els moviments d’esquerres, en el pla
estètic, eren populistes. No s’interessaven en
absolut pel cinema de Straub i Huillet.
La seva és una programació sobre com Cahiers
veu el cinema i sobre la pròpia Cahiers. Per a

aconseguir-ho, una programació de cinema
ens sembla, en realitat, més il·lustradora,
fèrtil, generosa i vinculant que l’escriptura.
Per descomptat, perquè els gustos romanen.
Encara que, respecte a les llistes dels anys 70,
cal diferenciar les reivindicacions presents amb
les “repescades” més tard. Número dos (Numéro
deux, Jean-Luc Godard, 1975) es va defensar
“en present”, però no El mercader de las cuatro
estaciones (Händler der vier Jahreszeiten, Rainer
Werner Fassbinder, 1971): és una “reconstrucció”
posterior, es va arribar a la pel·lícula després, no
en el seu moment. De fet, van aparèixer articles
de Daney molt mitigats a l’època. A la llista es
poden veure pel·lícules que van ser defensades
de forma contemporània, però al costat d’elles
hi ha embelliments posteriors, de manera que
el cas Fassbinder salta a la vista. No obstant, a
la meva programació de 1981, només trobem
les pel·lícules amb què Cahiers fou puntual i va
arribar a l’hora. ●
Declaracions recollides a París, el 4 de desembre de 2012.
Transcrites i traduïdes per Fernando Ganzo.

«30 ans d’une revue : les Cahiers du Cinéma».
Abril-maig, 1981. Cinémathèque Française.
Abril, 1981
7 d’abril. La saga de Anatahan (Anatahan, Josef von
Sternberg, 1953)
8 d’abril. Stromboli, tierra de Dios (Stromboli, Terra di Dio,
Roberto Rossellini, 1950)
9 d’abril. Falso culpable (The Wrong Man, Alfred Hitchcock,
1956)
10 d’abril. Una mujer en la playa (The Woman on The Beach,
Jean Renoir, 1947)
10 d’abril. El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons,
Orson Welles, 1942)
11 d’abril. Manon del manantial (Manon des sources, Marcel
Pagnol, 1952)
12 d’abril. El grito (Il grido, Michelangelo Antonioni, 1957)
13 d’abril. Río de sangre (The Big Sky, Howard Hawks, 1952)
14 d’abril. Cara de ángel (Angel Face, Otto Preminger, 1952)
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15 d’abril. Lola Montes (Max Ophuls, 1955)
16 d’abril. Una mujer para dos (Design for Living, Ernst
Lubitsch, 1933)
17 d’abril. Mientras Nueva York duerme (While the City Sleeps,
Fritz Lang, 1956)
17 d’abril. Amarga victoria (Bitter Victory, Nicholas Ray,
1957)
18 d’abril. Candilejas (Limelight, Charles Chaplin, 1952)
19 d’abril. Utamaro y las cinco mujeres (Utamaro o meguru gonin
no onna, Kenji Mizoguchi, 1946)
19 d’abril. Hacia la felicidad (Till Gladje, Ingmar Bergman,
1950)
20 d’abril. El americano tranquilo (The Quiet American, Joseph
L. Mankiewicz, 1958)
22 d’abril. El luchador y el payaso (Borets i kloun, Boris Barnet,
1957)
23 d’abril. Un tiempo para morir (A Time For Dying, Budd
Boetticher, 1969)
23 d’abril. Manos peligrosas (Pickup on South Street, Samuel
Fuller, 1953)
25 d’abril. Yo, un negro (Moi, un noir, Jean Rouch, 1958)
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26 d’abril. La cabeza contra la pared (La Tête contre les murs,
Georges Franju, 1959)
26 d’abril. La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne
d’Arc, Carl Th. Dreyer, 1928)
28 d’abril. La evasión (Le Trou, Jacques Becker, 1960)
29 d’abril. El testamento de Orfeo (Le Testament d’Orphée, Jean
Cocteau, 1960)
30 d’abril. La Pointe-courte (Agnès Varda, 1955)
Maig, 1981
1 de maig. Le Bel age (Pierre Kast, 1960)
2 de maig. París nos pertenece (Paris nous appartient, Jacques
Rivette, 1961)
2 de maig. L’Eau à la bouche (Jacques Doniol-Valcroze, 1960)
3 de maig. Tirad sobre el pianista (Tirez sur le pianiste, François
Truffaut, 1960)
3 de maig. El signo de Leo (Le signe du lion, Eric Rohmer, 1959)
4 de maig. Ofelia (Ophélia, Claude Chabrol, 1963)
5 de maig. Muriel (Muriel ou le temps d’un retour, Alain Resnais,
1963)
6 de maig. Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1962)
7 de maig. Lola (Jacques Demy, 1961)
8 de maig. Una mujer es una mujer (Une femme est une femme,
Jean-Luc Godard, 1961)
9 de maig. No reconciliados (Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt
wo Gewalt herrscht, Jean-Marie Straub & Danièle Huillet,
1965)
9 de maig. Le père Noël a les yeux bleus (Jean Eustache, 1969)
10 de maig. La joven (The Young one, Luis Buñuel, 1960)
10 de maig La barrera (Bariera, Jerzy Skolimowski, 1966)
11 de maig. Pajaritos y pajarracos (Uccellacci e uccellini, Pier Paolo
Pasolini, 1966)
12 de maig. La Concentration (Philippe Garrel, 1968)
13 de maig. Playtime (Jacques Tati, 1967)
14 de maig. El terror de las chicas (The Ladies Man, Jerry Lewis,
1961)
15 de maig. La cosecha estéril (La commare secca, Bernardo
Bertolucci, 1961)
16 de maig. El joven Lincoln (Young Mr. Lincoln, John Ford,
1939)
16. Sotto il segno dello scorpione (Vittorio Taviani y Paolo
Taviani, 1969)
17 de maig. Ice (Robert Kramer, 1970)
17 de maig. El viento del este (Vent d’Est, Jean-Luc Godard,
1970)
18 de maig. Entusiasmo. Sinfonía del Donbass (Entuziazm:
Simfoniya Donbassa, Dziga Vertov, 1930)
18 de maig. Lo viejo y lo nuevo (Staroye i novoye, Sergei M.
Eisenstein, 1929)
19 de maig. Safrana ou Le Droit à la parole (Sydney Sokhona,
1978)
19 de maig. Anatomie d’un rapport (Luc Mollet, 1975)
20 de maig. Détruire, dit elle (Marguerite Duras, 1969)
20 de maig. La hipótesis del cuadro robado & Diálogo de perros
(L’Hypothèse du tableau volé & Dialogue de chiens, Raoul Ruiz,
1979 & 1977)

Llistat de millors pel·lícules de la dècada dels
70 segons la revista Cahiers du cinéma (nº 308,
febrer, 1980):
1. Número dos (Numéro deux, Jean-Luc Godard, 1975)
2. Milestones (Robert Kramer & John Douglas, 1975)
3. Tristana (Luis Buñuel, 1970)
4. Carretera asfaltada en dos direcciones (Two-Lane Blacktop,
Monte Hellman, 1971)
5. Nosotros no envejeceremos juntos (Nous ne vieillirons pas
ensemble, Maurice Pialat, 1972)
6. Des journées entières dans les arbres (Marguerite Duras,
1976)
7. Salò o los 120 días de Sodoma (Salò o le 120 giornate di
Sodoma, Pier Paolo Pasolini, 1975)
8. El reportero (Professione: Reporter, Michelangelo Antonioni,
1975)
9. Hitler, una película sobre Alemania (Hitler - ein Film aus
Deutschland, Hans-Jürgen Syberberg, 1977)
10. Deux fois (Jackie Raynal, 1968)
11. Dodeskaden (Akira Kurosawa, 1970)
12. Aquí y en otro lugar (Ici et ailleurs, Jean-Luc Godard, JeanPierre Gorin, Anne-Marie Miéville, 1976)
13. El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas (The Effect
of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds, Paul
Newman, 1972)
14. Femmes femmes (Paul Vecchiali, 1974)
15. Trafic (Jacques Tati, 1971)
16. Film About a Woman Who… (Yvonne Rainer, 1974)
17. Anatomie d’un rapport (Luc Moullet, Antonietta
Pizzorno, 1976)
18. De la nube a la resistencia (Dalla nube alla reistenza, JeanMarie Straub & Danièle Huillet, 1979)
19. Lecciones de historia (Geschichtsunterricht, Jean-Marie
Straub & Danièle Huillet, 1972)
20. Out 1: Spectre (Jacques Rivette, 1974)
21. Cuatro noches de un soñador (Quatre nuits d’un rêveur,
Robert Bresson, 1971)
22. Amarcord (Federico Fellini, 1973)
23. La mamá y la puta (La Maman et la putain, Jean Eustache,
1973)
24. Ese oscuro objeto del deseo (Cet obscur objet du désir, Luis
Buñuel, 1977)
25. Hindered (Stephen Dwoskin, 1974)
26. Parade (Jacques Tati, 1974)
27. La última mujer (L’ultima donna, Marco Ferreri, 1976)
28. Nationalité immigré (Sidney Sokhona, 1975)
29. El asesinato de un corredor de apuestas chino (The Killing of a
Chinese Bookie, John Cassavetes, 1976)
30. El mercader de las cuatro estaciones (Händler der vier
Jahreszeiten, Rainer Werner Fassbinder, 1971)
31. Le Théâtre des matières (Jean-Claude Biette, 1977)
32. Six fois deux/Sur et sous la communication (Jean-Luc
Godard, Anne-Marie Miéville, 1976)
33. En el curso del tiempo (Im Lauf der Zeit, Wim Wenders,
1976)
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Història d’una revista: Cahiers du cinéma, a través d’un programa a la Cinémathèque Française. 1981.

34. El inocente (L’innocente, Luchino Visconti, 1976)
35. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? (Avanti! Billy
Wilder, 1972)
36. Maridos (Husbands, John Cassavetes, 1970)
37. Introducción a ‘Música de acompañamiento para una escena
de película’ de Arnold Schoenberg (Einleitung zu Arnold
Schoenbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene, Jean-Marie
Straub & Danièle Huillet, 1973)
38. Eugénie de Franval (Louis Skorecki, 1974)
39. Nathalie Granger (Marguerite Duras, 1972)
40. Amor de Perdição (Manoel de Oliveira, 1979)
41. Cabaret (Bob Fosse, 1972)
42. Les Intrigues de Sylvia Couski (Adolfo Arrieta, 1974)
43. Poco a poco (Petit à petit, Jean Rouch, 1970)
44. Video 50 (Robert Wilson, 1978)
45. Chromaticité I (Patrice Kirchhofer, 1977)
46. Coatti (Stavros Tornes, 1977)
47. Déjeuner du matin (Patrick Bokanowski, 1974)
48. Yo, tú, él, ella (Je, tu, il, elle, Chantal Akerman, 1976)
49. Muerte en Venecia (Morte a Venezia, Luchino Visconti,
1971)
50. El hombre de mármol (Czlowiek z marmuru, Andrzej
Wajda, 1977)
51. La marquesa de O (La Marquise d’O, Éric Rohmer, 1976)
52. Perceval el galés (Perceval le Gallois, Éric Rohmer, 1978)
53. Malas calles (Mean Streets, Martin Scorsese, 1973)
54. El Diablo, probablemente (Le Diable, probablement, Robert
Bresson, 1977)

55. Ludwig – Réquiem para un rey virgen (Ludwig - Requiem für
einen jungfräulichen König, Hans-Jürgen Syberberg, 1972)
56. Moisés y Aarón (Moses und Aron, Jean-Marie Straub &
Danièle Huillet, 1975)
57. Shonen (Nagisa Ôshima, 1969)
58. New York, New York (Martin Scorsese, 1977)
59. India Song (Marguerite Duras, 1975)
60. El imperio de los sentidos (Ai-no corrida, Nagisa Ôshima,
1976)
61. Confidencias (Gruppo di famiglia in un interno, Luchino
Visconti, 1974)
62. La guerra de las galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977)
63. Hipótesis del cuadro robado (L’Hypothèse du tableau volé,
Raoul Ruiz, 1979)
64. La región central (La Région centrale, Michael Snow, 1971)
65. Alicia ya no vive aquí (Alice Doesn’t Live Here Anymore,
Martin Scorsese, 1974)
66. Fortini/Perro (Fortini/Cani, Jean-Marie Straub & Danièle
Huillet, 1976)
67 Las aventuras de Pinocho (Le avventure di Pinocchio, Luigi
Comencini, 1972)
68. Sinai Field Mission (Frederick Wiseman, 1978)
69. Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
70. Alicia en las ciudades (Alice in den Städten, Wim Wenders,
1974)
71. Lancelot du lac (Robert Bresson, 1974)
72. El otro señor Klein (Monsieur Klein, Joseph Losey, 1976)
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RESUM

ABSTRACT

En una conferència impartida a la Cinémathèque Suisse,
Jean-Luc Godard reflexiona sobre la relació entre les
filmoteques i la seva posada en forma de la història del
cinema. D’aquesta manera, la qüestió de la programació es
formula de la següent manera: quines imatges comparar?
Tractant de continuar el treball emprès per André Bazin
al voltant de l’ontologia del cinema, Godard sembla haver
optat per un principi de desestructuració i descomposició
atòmica, a partir d’una sèrie d’investigacions que provenien
de la comparació amb les teories sobre el muntatge de
cineastes com Vertov o Eisenstein. Per a Godard, la
successió d’instants discontinus serien els que creen el
cinema. La novetat consisteix en què aquest mètode
conduiria Godard a treballar el cinema des de la pròpia
física, mostrant la divergència de les diferents línies o
elements (imatge, paraula, so, música). Seguint aquest
itinerari, se substituirà el concepte d’“esdevenir” pel de
“fraccionament”, i el d’“instant” per la pròpia relativitat
espaciotemporal. Aquesta posada en forma de la història
del cinema per part de Godard, a través del muntatge, troba
el seu principi d’equivalència en la tasca de la programació
cinematogràfica com a forma de cinema comparat.

In a lecture held at the Cinémathèque Suisse, JeanLuc Godard reflects on the relationship between the
Cinematheques and his own work on the history of
cinema. In this way, the question regarding programming
may be formulated as follows: what images to compare?
In his quest to continue the work initiated by André Bazin
on the ontology of cinema, Godard seems to have opted
for a ‘de-structuring’ principle, or a breaking down the
mechanism of cinema into atoms, a principle derived from
previous enquiries found in the theories of montage of
film-makers such as Dziga Vertov or Sergei Eisenstein.
For Godard, it is the succession of discontinuous instants
that creates cinema. The novelty resides in the fact that
this method would lead Godard to work on the physics
of cinema, replacing the concept of ‘evolution’ for that
of ‘fractioning’, and the ‘instant’ for the relativity of space
and time. This way of finding a form appropriate to the
study of the history of cinema through montage finds a
parallel in the practice of film programming as a form of
comparative cinema.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Jean-Luc Godard, Cinémathèque Suisse, muntatge soviètic,
cinema comparat, desestructuració cinematogràfica,
muntatge discontinu, física cinematogràfica, relativitat
espaciotemporal, principi de fragmentació de les imatges.

Jean-Luc Godard, Cinémathèque Suisse, Soviet montage,
comparative cinema, discontinuous montage, film physics,
space-time relativity, principle of fragmentation of images.

Jean Douchet

De la conferència celebrada a Suïssa1, en
què Jean-Luc Godard reflexiona sobre qüestions
cabdals sobre la programació, no hem de passar
per alt que, a més del fet de comparar imatges,
del que es tracta és de quines imatges comparar.
L’interès està a juxtaposar, com ell mateix diu, una
imatge d’una obra immortal del cinema amb una
altra d’una pel·lícula desconeguda, quan encara
no ha estat vista per ell mateix. Per què aquesta
relació en particular? Godard ha volgut continuar
el treball d’André Bazin sobre la qüestió «Què és
el cinema?». De quina manera? Fent explotar totes
les seves estructures ben codificades per a, a partir
dels elements resultants, a partir d’aquests àtoms,
trobar totes les possibilitats del cinema.
En certa manera, Jean-Luc Godard és algú
que només pot crear destruint, o “desestructurant”,
si es prefereix. Una cerca que parteix d’elements
molt formats, provinents tant de les grans
obres mestres com de les petites nul·litats. Molt
ràpidament, Godard es va interessar tant per les
majors creacions del cinema com per les petites
porqueries, que li interessaven igualment. La
construcció d’un pla, d’un raccord, a l’obra de
Serguei Eisenstein o de Dziga Vertov, cineastes que
sempre el van obsessionar, li interessava tant com
la capacitat professional total d’un mal cineasta. Per
què unir dos plans absurds? Senzillament perquè,
al mateix temps, per què no treure’n un benefici?
Certes coses són tan dolentes que poden donar
lloc a alguna cosa.

una banda de cel·luloide. Prenguem l’exemple d’El
soldadito (Le Petit soldat, Jean-Luc Godard, 1963): la
fotografia és la veritat; el cinema, la veritat vint-iquatre vegades per segon. És el cel·luloide el que és
el cinema; és en ell on es fotografien vint-i-quatre
imatges cada segon. Imatges fixes que, en ser
posades en moviment per un motor, van a generar
un altre moviment, el de la il·lusió de moviment.
Però la pel·lícula són vint-i-quatre imatges fixes per
segon, separades cadascuna d’elles de la precedent
i de la següent per una petita barrera, per una
petita banda. Aquesta observació porta Godard
a constatar que en el mateix interior de l’aparell
cinematogràfic, de la constitució del cinema, és el
muntatge la part fonamental. Fins i tot en el propi
cel·luloide està present muntatge. No es tracta
ja de la continuïtat, ni de la il·lusió creada per la
màquina quant a un moviment continu, sinó que
és la successió de moments i d’instants discontinus
la que crea el cinema.

La força de Godard consisteix a haver
descompost tot el sistema cinematogràfic i, en
particular (en esperit, ment, i finalment en fets),
la constitució mateixa del cinema: prendre’l com
un aparell òptic, fotogràfic, capaç de registrar en

Aquest concepte canvia radicalment tota la
concepció del cinema. No és que no s’hagi pensat
ja en això. Sigui Griffith, siguin alguns dels cineastes
russos, ja s’havia pensat en la qüestió. Però no es va
arribar a una idea determinada sobre què pot fer-se
amb això. Arribar a un fenomen purament físic,
treballar la física del cinema. Treballar el físic a través
de la física. La gran importància de Godard resideix
en què és el primer cineasta a ser conscient de la
seva època: del segle XX. Altres arts havien adquirit
ja abans aquesta consciència. Molt ràpidament, la
pintura, la literatura, fins i tot la música, es van
adaptar a les teories del coneixement científic
modern. El cinema, per la seva banda, perpetuava
l’adquirit durant el segle XIX. La seva concepció de
la continuïtat, de la dramatúrgia, del relat, etcètera.
En no voler veure que el cinema formava part de la

1. Em refereixo aquí a la invitació de Freddy Buache a JeanLuc Godard per a participar en un debat a la Cinémathèque
Suisse, en el qual intervindrien, a més dels propis Freddy
Buache i Jean-Luc Godard, Ivor Montagu i Jean Mitry. La
qüestió sobre la qual havia de parlar Godard, com indica el
propi Buache al començament, era la relació inèdita entre el
treball de les cinemateques i la seva pròpia concepció de la
posada en forma de la història del cinema. Aquest simposi
es va celebrar amb motiu de l’aniversari del congrés de La

Sarranz, el 1929, i va tenir lloc al final del congrés anual de
la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF),
el qual es va celebrar del 30 de maig a l’1 de juny de 1979
a la Cinémathèque Suisse de Laussane. Poc després, la
Cinémathèque Suisse va publicar la transcripció –no signada,
i interrompuda abans de la seva conclusió– a la seva revista
Travelling (Laussane), nº 56-57, 1980, pàg. 119-136. No obstant,
la versió d’aquesta transcripció a la qual remeto és la citada en
les referències bibliogràfiques que hi ha a continuació.
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mateixa època que la teoria de la relativitat i que la
física quàntica, ens estàvem equivocant sobre el que
podíem fer amb ell, sobre el que el cinema podia
aportar. Des d’aquest mateix moment, el cinema de
Godard només pot treballar a partir del discontinu,
de la ruptura permanent. A través del muntatge, i
sota aquesta concepció, tots els elements del cinema
comencen a formar part del seu treball.
Partint del fet que ja no existeix la continuïtat,
és impossible que existeixi un discurs dominant.
Tots els elements, igual que en la física quàntica,
es dispersen, sense crear una idea de constància,
sinó d’inconstància. D’això pot obtenir-se la
consciència d’un món que ja no només té una
única línia. És necessari treballar les diverses línies
en la seva divergència. És exactament això el que
ha fet Godard, a través de la base mateixa del
cinema tal com ell el concep, és a dir, del muntatge.
La primera línia és la banda d’imatge, la segona
línia la banda de la paraula, la tercera la del so/
sorolls, la quarta la de la banda de música, etcètera.
Quan són constants, aquestes línies avancen al
mateix temps, es desenvolupen de forma paral·lela
i sincronitzada en el seu esdevenir, però després de
constatar que aquestes línies estan separades, ja no
hi ha cap raó (i aquesta és una altra teoria, la teoria
de la constant) per a sotmetre les línies sonores a
una tasca de valorització de la línia de la imatge,
com havia estat el cas durant molt de temps.
Neix així una nova concepció del cinema,
que només pot fer funcionar aquestes línies entre
si, però de forma independent: cada línia té la
seva llibertat i la seva igualtat respecte a les altres.
Podem “jugar” amb elles, fer que una domini de
sobte l’altra… Múltiples facetes que impedeixen
una construcció en esdevenir. L’esdevenir ja no
existeix, només el fraccionament d’una sèrie
d’instants. Ni tan sols instants: la relativitat de
l’espai i el temps pot ser també contestada. Godard
ho va dir: no sóc un artista, és el Centre Nacional
de la Investigació Científica qui hauria de pagarme. Godard és un científic. Un artista, sí, però un
artista fabulós que aplica la situació actual de la
ciència a un instrument, el cinema, més propici als
seus ulls que els altres per a estar en la modernitat.
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Aquest canvi de mentalitat introdueix, en bona
mesura, el cinema precedent en una bombolla. Si el
cinema clàssic continuava i perpetuava el segle XIX
(i d’aquí ve, de fet, la seva força, ja que va permetre
desenvolupar des d’un segle ja passat coses que no
havia tingut el temps de desenvolupar, encara que
només sigui en el que concerneix a la dramatúrgia,
que revisita o reinventa), en contemplar aquest
cinema clàssic sota una nova mirada, és a dir, la de
la ciència moderna, ja no pot treballar-se amb ell
de la mateixa manera. I, no obstant això, el cinema
era ja portador en si mateix d’aquesta veritat
fonamental, d’aquests vint-i-quatre elements per
segon.
El cinema, o la forma de veure el cinema,
va canviar en aquest punt i, després de Godard,
segueix canviant. Ningú pot gosar fer el que fa
Godard, és únic, però pot parlar-se d’una ona
expansiva. Encara que només sigui al nivell del
treball sobre l’espai/temps, és imparable. El cinema
treballa en un espai idèntic en permanència. Un
marc, un quadre, amb un cert format, que roman
idèntic des de la primera fins a l’última imatge que
en ell adquireix una forma. Però és un ésser idèntic
sense continuïtat. Una distribució aleatòria que no
comporta beneficis, sinó maleficis. D’aquí l’interès
i el seu potencial.
Davant l’explotació d’un món totalment
fragmentat, ja no pot fer-se cinema clàssic, ni
veure’s igual, i s’acaba per ficar-ho en un sobre. Pot
seguir sent admirat, com es pot seguir admirant el
Partenó o a Velázquez. No hi ha raó per a deixar
de fer-ho. Però aquelles coses perfectes són
perfectes respecte al seu temps, han expressat
el seu temps, han estat lligades al pensament
filosòfic i científic del seu temps, i ja no poden
correspondre’s amb l’actualitat. Avui cal trencar
això. Però en realitat s’està anant encara més lluny.
Trenquem la concepció mateixa de l’univers, es
contesta a la civilització en si mateixa. Godard és
un gran cineasta de la decadència. Per a ell, una
civilització va morir, i una altra ha de reaparèixer.
I aquesta nova civilització ha d’alimentar-se
de la precedent, però sense reproduir-la: ha de
transformar-la.

Jean Douchet

No s’equivoca tampoc Godard en la seva
conferència respecte a les revistes2. La crítica de
cinema no ha entrat a fer aquest treball, contenta
com està de treballar el “m’agrada/no m’agrada”,
qüestió que mai va tenir cap interès. Ja enfront del
cinema clàssic, vam ser molt pocs els que realitzàrem
el treball de pensar realment aquell cinema. Va
existir llavors una crítica: a petita escala, es va fer
aquesta tasca. Però molt pocs crítics poden estar a
l’alçada del treball que exigiria avui, a l’alçada de la
reflexió que requeriria. És el que el propi Godard

diu. Avui, el cinema, per la seva desestructuració
bàsica, queda reduït a la imatge, i no només a una
successió d’imatges –ja que això també és així–,
sinó a una confrontació entre imatges, tant sonores
com visuals. Què ens oferirà el seu treball en tres
dimensions, Adiós al lenguaje (Adieu au langage, JeanLuc Godard, 2013)? Si existís el sistema olfactiu
al cinema, Godard ho hauria utilitzat. Explotar el
diàleg entre les parcel·les del cinema. La imatge
canvia de naturalesa. Una imatge ja no porta en si
una altra imatge, és una imatge, sola. ●
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2. Cito alguns fragments d’aquesta conferència no atenint-me
expressament a l’ordre en què aquestes paraules foren pronunciades, ni tampoc als seus blocs íntegres, sinó que he realitzat
deliberadament un “muntatge” perquè, aquestes paraules així reunides, recuperin certament un altre sentit: « Pour moi, l’histoire
du cinéma, ce sera l’histoire de deux complots. Premier complot
: le complot du parlant contre le muet, dès la naissance du muet.
Deuxième complot : la parole, qui pourrait aider le muet à…
Complot contre le fait qu’on n’écrira pas l’histoire ... on trouvera un moyen d’empêcher de raconter l’histoire – sinon ce serait
trop puissant, aussi, car si on sait raconter sa propre histoire, à ce
moment-là, il y a ... je ne sais pas ... le monde est changé ! Et je
me demande si les gens des cinémathèques sont intéressés à se
demander ..., si d’autres pensent aussi à cet aspect-là, cet aspect
de la production du film qui va de pair avec sa conservation. La
conservation, bon, ça se conserve plus ou moins, mais quel intérêt de conserver impeccablement comme ça, puisqu’on voit en
fait que, qu’est-ce qu’on conserve ? Une image ! Ce qui est intéressant, c’est de conserver le rapport entre une image et l’autre.
Peu importe de conserver un film, pourvu qu’on conserve trois

photos d’un film de Vertov et trois photos d’un film d’Eisenstein,
on sait ce qui s’est passé: ce serait la tâche des revues ».
(«Des del meu punt de vista, la història del cinema seria la història
de dos complots. Primer complot: el complot del sonor contra
el mut, des del naixement del mut. Segon complot: la paraula,
que podria haver ajudat el mut... Complot contra el fet que no
s’escriurà la història... trobaran un mitjà d’impedir que s’expliqui
la història –si no, seria massa fort, perquè si un sap explicar la
seva pròpia història, en aquest moment, hi ha... no sé... el món
canvia! I em pregunto si el personal que treballa a les cinemateques té interès a preguntar-se..., si uns altres pensen així sobre
això, sobre la qüestió de la producció de pel·lícules vinculada a la
seva conservació. La conservació, bé, es conserva més o menys,
però et preguntes quin interès té conservar així impecablement si
veiem que... què és el que es conserva? Una imatge! El que resulta
interessant és conservar la relació entre una imatge i una altra.
Poc importa conservar una pel·lícula sempre que es conservin
tres fotos d’una pel·lícula de Vertov i tres fotos d’una pel·lícula
d’Eisenstein, així ja sabem què passava: aquesta seria la tasca de
les revistes»).
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Els arxius russos i la síndrome de Roy Batty.
Sobre els tres criteris de programació de ‘Ver
sin Vertov’
Russian Film Archives and Roy Batty’s Syndrome: On the
Three Programming Criteria for ‘Ver sin Vertov’
Carlos Muguiro
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RESUM

ABSTRACT

Coincidint amb el 50 aniversari de la mort de Dziga Vertov,
La Casa Encendida de Madrid va programar entre 2004 i
2005 una exhaustiva retrospectiva sobre el cinema de noficció a Rússia i l’URSS, des de la defunció del cineasta fins
a l’actualitat, titulada «Ver sin Vertov». Tal com argumenta
el seu comissari, els criteris de programació d’aquest
cicle van ser fonamentalment tres. Primer, l’aplicació
d’una metodologia negativa sobre la història del cinema
rus-soviètic, tal com havia estat argumentada per Naum
Kleijman i posada en pràctica per «Lignes d’ombre» en
el festival de Locarno de 2000. Segon, la necessitat de
situar físicament l’experiència de l’espectador, atorgant a
la projecció la dimensió de pel·lícula-esdevenir. I tercer,
la selecció de pel·lícules, prenent com a pauta o argument
de programació les demandes o paradoxes que generaven
les pròpies obres. En el cas concret d’aquest cicle, la mort
de Vertov –37 anys després de la Revolució d’Octubre, 37
anys abans de la fi de l’URSS– convidava a fer una lectura
biogràfico-històrica de la teoria dels intervals de Dziga Vertov
i a programar, per tant, com un exercici de muntatge.

On the occasion of the 50th anniversary of the death
of Dziga Vertov, in 2005–06 La Casa Encendida in
Madrid programmed “Ver sin Vertov”, a retrospective
season on non-fiction film in Russia and the USSR since
Vertov’s death until the present time. In this essay the film
programmer reflects on the three programming criteria for
that season. Firstly, he was interested in applying an negative
methodology on the history of Russian and Soviet cinema,
as it had previously been suggested by Naum Kleijman and
used in the programme “Lignes d’ombre” that took place
at the Locarno Festival in 2000. Secondly, the programme
aimed to reflect the need to physically locate the experience
of the spectator, conceicing of the screening as a filmevent. And thirdly, the programme seeked to foreground
the questions and paradoxes presented by the works
themselves, taking them as models or arguments for the
programme itself. Taking as a point of departure the
particular circumstances of Vertov’s death – 37 years after
the October Revolution; 37 years before the fall of the
USSR in 1991 – this programme performed a historical
and biographical reading of Dziga Vertov’s Theory of the
Cinematographic Interval, and was an invitation to understand
programming as an exercise in montage.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Dziga Vertov, Rússia, Unió Soviètica, no-ficció, metodologia
negativa, pel·lícula-esdevenir, lloc, espai.

Dziga Vertov, Russia, Soviet Union, non-fiction, negative
methodology, film-event, place, space.
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Amb motiu del 50 aniversari de la mort de
Dziga Vertov, el Giornate del Cinema Muto de
Pordenone (Itàlia) va programar en la seva edició
de 2004 la més completa i exhaustiva retrospectiva
sobre el cineasta soviètic realitzada fins a aquell
moment. Acompanyat per la publicació del volum
de textos vertovians Lines of Resistance, editat per
Yuri Tsivian, el programa presentava literalment
«tot l’home amb la càmera», sens dubte, un dels
grans processos de cartografització del cinema
soviètic abordats després de la fi de l’URSS.
La mateixa efemèride va justificar el
programa «Ver sin Vertov», que vaig comissariar
per a La Casa Encendida i que va poder veure’s a
Madrid entre el 9 d’octubre de 2004 i el 5 de gener
de 2005. Aquest cicle, no obstant, no incloïa cap
pel·lícula del director homenatjat a Pordenone.
Mirava des del promontori de 1954, però no
per a reconstruir retrospectivament el llegat del
cineasta, sinó per a valorar la seva absència en
els camins que es van obrir al cinema soviètic al
llarg de la segona meitat del segle XX. El “buit
de Vertov”, tan eloqüent que apareixia reflectit
expressament en la formulació de la retrospectiva,
evidenciava l’orfandat des de la qual, entenc,
sempre es programa: en enarborar la paradoxa
de “veure sense veure”, el cicle reivindicava
l’opció de programar des de la desorientació, la
ceguesa i el silenci, a més del plaer de vagar o
perdre’s per un territori cinematogràfic encara
no parcel·lat o ordenat sistemàticament per la
història. Tractava de posar en evidència, per tant,
que no es programa des del coneixement, sinó
per a conèixer. En la seva dimensió més honesta,
podríem dir, cada cicle revela el rastreig que pel
seu arbre genealògic-cinematogràfic ha seguit el
programador.
Aplicant certa metodologia negativa, el
cicle assumia també, com a argument crític,
l’enigmàtica hipòtesi de la no-influència de Vertov,
tal com havia estat formulada per Patricia
Zimmerman el 1990. Recordem-la breument:
després de l’experiència del Robert Flaherty
Film Seminar, celebrat a Riga sota el títol «El

llegat de Vertov i Flaherty en el documental
soviètic i americà», Zimmerman reparava en la
contradictòria absència de Vertov en la tradició
documental soviètica de la segona meitat del segle
XX, particularment en el temps de la Perestroika.
A propòsit dels acadèmics i cineastes amb els
quals havia compartit la trobada, escrivia: «Els
soviètics invocaven contínuament la tradició de
Flaherty com un dels motors del nou documental
de l’URSS. (…) Hem descobert que els nostres
col·legues soviètics estan influenciats per Robert
Flaherty, mentre que nosaltres, americans, estem
fascinats per Dziga Vertov» (ZIMMERMAN,
1992: 5). Més enllà de les necessàries matisacions
que mereixerien les paraules de Zimmerman, la
mera hipòtesi de la no-influència com a component
explícit i catalogable, amb densitat i valor estètic
recognoscible i reiterat en el temps, és a dir, com a
signe encarnat visiblement en l’absència, bategava
com una inquietud o misteri fascinant entre les
raons de «Ver sin Vertov».

2 Crec que va ser a Naum Klejman, director del

Museu de Cinema de Moscou, a qui primer vaig
escoltar la necessitat d’aplicar una metodologia
negativa en la reconstrucció del cinema rus del
segle XX. L’espectador que s’endinsés en les
galeries dels arxius russos, venia a dir, hauria
de contemplar en el mateix pla d’igualtat i
anàlisi tant les pel·lícules que es van fer com
les que mai van arribar a realitzar-se per motius
diversos, fonamentalment ideològics. Hauria
d’atendre tant el que les pel·lícules deien com
el que callaven. I tenir sempre en ment els films
que mai van ser trets de les llaunes, a més de les
primeres versions d’uns altres que, àdhuc havent
estat remuntats, també es guardaven impecables,
a l’espera que potser canviés el context i en
aquest vaivé polític es modifiquessin també
els criteris censors. Com va explicar el director
general de l’arxiu cinematogràfic de Rússia,
Gosfilmofond, Vladimir Dmitriev, «encara
que resulti paradoxal, la major part dels films
prohibits a l’URSS no van ser destruïts. Ni tan
sols aquells que havien estat durament criticats.
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(…) Funcionava un fenomen interessant, lligat
a la nostra psicologia nacional, i potser també al
caràcter particular dels nostres cineastes. Tots
eren conscients que la situació podia canviar
un dia. Així que per si de cas, calia guardar-ho
tot» (EISENSCHITZ, 2000: 188).

52

3

Qualsevol espectador que hagués seguit
metòdicament la retrospectiva de Locarno hauria
arribat fàcilment a dues conclusions. La primera,
prenent prestades les paraules de Nikolái Berdiayev,
que també al cinema «el rus desconeixia el goig de
la forma» (BERDIAEV 1990: 65). Amb la nova
redefinició de fronteres assumida per «Lignes
d’ombre», el cinema rus semblava desbordar-se
més enllà dels límits controlables del coneixement,
component-se com una veritable atopia
cinematogràfica. En última instància, la geografia
imaginal del territori cinematogràfic, expansiu
i indefinible, només podia trobar parangó al
territori real, és a dir, en la infinitat mítica de l’espai
rus: informe prostor cinematogràfic, espai sense
horitzó. Tornar des d’aquest no-lloc, representat
simbòlicament pels arxius Gosfilmofond, la
col·lecció de pel·lícules més gran del món, amb
més de 60.000 títols, generava –genera avui– certa
mena de neguit agònic que podríem anomenar
“síndrome de Roy Batty”, en record del replicant
de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), veritable
espectador de la sorpresa que portava la notícia
d’haver vist «coses que vosaltres no creuríeu».
I moria justament evocant el llistat de les seves
incompartibles visions: «He vist raigs-c brillar en
la foscor, prop de la porta de Tannhäuser». Sens
dubte, la síndrome de Roy Batty amenaça des del
cor de Gosfilmofond a qualsevol que s’endinsi en
les seves galeries.

Klejman va ser, gens casualment, un dels
responsables del primer projecte que, en la
meva opinió, es va atrevir a proposar de manera
expressa un recorregut pel cinema rus-soviètic a
partir de l’absència. Encara que sense portar la
seva proposta al paroxisme fantasmagòric de fer
una programació de pel·lícules sense projeccions1,
el Festival de Locarno de l’any 2000, dirigit en
aquell moment per Marco Müller, va proposar
reconstruir el territori del no-dit, del censurat,
del callat, del mutilat al cinema rus-soviètic entre
1926 i 1968. La retrospectiva que va resultar
de tal obstinació, «Lignes d’ombre: Une autre
histoire du cinéma soviétique», comissariada
per Bernard Eisenschitz, no només descobria
cineastes poc habituals del cànon, com Vladimir
Vengerov o Mikhail Schveitser –que apareixien
com els primers pupils d’Eisenstein al VGIK–,
sinó que aplicava una mirada nova fins i tot
sobre aquells que ocupaven indiscutiblement el
panteó soviètic. Enfront dels llocs comuns que
havien solidificat una imatge del cinema russoviètic més o menys categoritzada i ordenada
en etapes històrico-polítiques, «Lignes d’ombre»
despenjava els artificis i telons pintats de la
historiografia tradicional i descobria que rere la
maquinària escenogràfica s’obria la immensitat
d’un horitzó inabastable.

La segona de les conclusions de «Lignes
d’ombre» es derivava de l’esmentada immensitat
atòpica: més que en cap altra cinematografia, o

1. Al cinema rus hi ha notables exemples de pel·lícules
que no existeixen (per tant de pel·lícules invisibles)
que, no obstant, han tingut una presència gairebé
fantasmagòrica, major fins i tot que altres clàssics que es
projecten periòdica i metòdicament. Poso un exemple.
El 2012 hem commemorat el 75è aniversari d’una
pel·lícula fonamental que, no obstant, només van veure
el seu director i els seus censors. Una pel·lícula que,
per les conclusions a què arriben els investigadors, mai
arribarem a veure. Em refereixo a La pradera de Bezhin
/ Bezhin Meadow (Bezhin Lug. Sergei Eisenstein, 1937).

La pel·lícula va ser durament criticada per les autoritats
soviètiques, particularment per Boris Shumyatsky, cap
del GUFK (direcció de la indústria cinematogràfica
soviètica), que considerava que no estava fonamentada
en la lluita de classes sinó en la batalla entre les forces
elementals de la naturalesa, en l’enfrontament entre
“el Bé i el Mal”. El film no es va estrenar i el negatiu
i les còpies van quedar destruïts durant la II Guerra
Mundial. Seguint aquest model, no és absurd, ni tan sols
difícil, imaginar una gran retrospectiva de cinema sense
pel·lícules a projectar.
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almenys de manera més palpable que en qualsevol,
cada sessió del cicle posava en evidència la
dimensió espaciogeogràfica consubstancial
no ja a l’acte de fer, sinó a l’experiència de
veure pel·lícules. Potser per la impossibilitat
d’habitar-lo realment, per la infinitud real del
prostor cinematogràfic rus, cada projecció definia
un lloc, procurava una determinada classe de
refugi, de territori fràgil rescatat de la infinitat:
durant el temps que durava la projecció, cada
sessió feia real l’espai de l’espectador, posseïa
el poder de concretar una llar, com cadascun
dels promontoris des dels quals el nòmada
s’atura a mirar i, per uns instants, funda un lloc.
Probablement només des de l’absoluta atopia
del cinema rus podia quedar en evidència de
manera tan rotunda l’experiència topogràfica
que significava cada projecció. Al costat del
mètode negatiu de Klejman, aquesta va ser la
segona pauta de programació que vaig trobar
en «Lignes d’ombre». Aprofundiré en aquest
assumpte a continuació.

4 En el seu recent assaig titulat Zona, Geoff

Dyer proposa una lectura metacinematogràfica de
Stalker (Andréi Tarkovski, 1979), que aprofundeix
en la paradoxa geogràfica del cinema rus que hem
definit en les línies precedents. Dyer convida a
veure la pel·lícula de Tarkovski com la història
d’un viatge cap a una habitació fosca, lloc de la
promesa, on la visió està indissolublement unida
a un lloc concret. En el cor d’aquest laberint
enfangat, l’experiència de la visió està associada
al lloc des d’on es produeix la contemplació, al
sòl on es detenen els peus: la Zona és, en aquest
context, el lloc de la visió. De la mateixa manera
que els primers espectadors de la Cinémathèque
Française del carrer Messine travessaven els
passadissos, esquivant els objectes cinematogràfics
allí acumulats per Langlois, fins a arribar a la petita
sala de projecció, oberta com una concavitat
natural en el cor de l’edifici, així també s’endinsen
els tres personatges de Stalker cap a la Zona de
Tarkovski, no per a dominar-la com a vells colons
o conqueridors, sinó per a merèixer-la, com a
nous creients.

Probablement, aquesta estreta vinculació
entre lloc i visió ens resulta a dia d’avui una
miqueta exòtica o directament anacrònica. En la
conformació d’aquest univers panòptic que habitem,
al mateix temps que tot s’ha fet, ja no visible, sinó
globalment localitzable –he escoltat en alguna
ocasió que ja no és important veure les pel·lícules
sinó saber on estan a la xarxa–, l’experiència de
l’espectador, no obstant, ha anat progressivament
desubicant-se, convertint-se en una activitat no
vinculada necessàriament a un lloc privilegiat. Ara
bé, el cinema, art del present, tal com va escriure
Serge Daney, és també l’art de fer present, o millor,
de fer-se present, de ser presència. En això li donem
la raó a Dyer: pocs films com Stalker són capaços
d’establir tan clarament el vincle entre l’experiència
de la visió i el lloc des del qual es presencia –es
fa present– la imatge. Enfront del cinema com a
experiència absolutament deslocalitzada, tal com
es viu a través del no-lloc d’Internet, la tasca del
stalker consisteix a tornar a situar-lo, és a dir, a fer
que succeeixi en un lloc, que esdevingui en una
habitació fosca, perquè en tal exercici topogràfic es
fonamenta la memòria que construeix el film com
a trànsit personal i col·lectiu. «Un film com Stalker
–afirma Dyer, recordant la primera trobada amb
l’obra de Tarkvoski–, sempre succeeix en un lloc
i en un temps precisos. Per a mi, aquells petits
cinemes de París, on vaig veure per primera vegada
tant cinema artístic, i que van fer que el cinema
es convertís en un lloc de peregrinació» (JELLYSCHAPIRO, 2012: 3).
A partir de les paraules de Dyer, em resulta
fàcil imaginar Müller, Eisenschitz i Klejman
endinsant-se a la zona del cinema rus, a la recerca
d’aquelles imatges invisibles que “ningú creuria”.
Eisenschitz l’Escriptor, Klejman el Filòsof i Müller,
com no, l’autèntic Stalker.

5 Al costat de l’estètica negativa i de la necessitat

contemporània de tornar a situar físicament la
mirada de l’espectador (la pel·lícula-esdevenir),
la tercera guia de «Ver sin Vertov» respon a la
necessitat que, en ocasions, el cinema genera de si
mateix. La descriuré breument per a acabar.
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Els arxius russos i la síndrome de Roy Batty. Sobre els tres criteris de programació de ‘Ver sin Vertov’

Quan Dziga Vertov va enunciar la seva teoria
dels intervals, tal com apareix en el text «Nosaltres:
Variant d’un manifest», publicat el 1919, no només
estava avançant una forma de pensar el muntatge
a partir de la distància entre dos plans o del
moviment que s’agitava entre dues imatges. Estava
també assenyalant el lloc en el qual anava a morir.
Dziga Vertov va expirar el 12 de febrer de 1954: 37
anys després de la Revolució d’Octubre; 37 abans
de la fi de la Unió Soviètica el 1991. Va morir en
l’interval: és a dir, en l’espai entre dues imatges,
en el punt precís en el qual el cinema es pensa a si
mateix. Just un any abans, amb la mort de Stalin,
van començar a donar-se a l’URSS les condicions
per a la gran regeneració cinematogràfica del
Desglaç, en la qual van conviure, en tot just una
dècada, cineastes soviètics de quatre generacions
diferents. En aquest context, Vertov marcava el
tall de muntatge. Des de la distància de 2004,
cinquanta anys després, la seva necrològica feia
el paper de nervi del negatiu que separava dos
plans perfectament simètrics i invertits de la
història, un efecte d’estranyament especular, tal
com Pelechian, assumint els pressupostos del
muntatge vertovià, faria a les seves pel·lícules.

Hi ha enigmes que plantegen les pròpies
pel·lícules que només poden resoldre’s a través
del cinema. Qüestions que, en ocasions, queden
suggerides en contraplans absents, en mirades
perdudes, en promeses expresses o trobades mai
completades. En moltes ocasions, el dilema té a
veure amb el relat de la història que elles mateixes
suggereixen a partir de la memòria iconogràfica
que, potser sense saber-ho, guarden en el seu
interior. En aquest cas, programar no és un exercici
de posada en escena, és a dir, de continuïtat o
articulació entre imatges, sinó de mise en abîme,
de relat abismàtic i desorientador que porta a
altres pel·lícules, potser insospitades, però també
a d’altres formes visuals o culturals, anteriors al
Babel cinematogràfic. En aquest sentit, l’interval
de Vertov, encarnat fins a un punt paradoxal en
la biografia del cineasta, era massa capritxós com
per a no assumir-lo, també, com un model per a
armar pel·lícules, per a programar-les. Resultava
una invitació a solcar l’espai del cinema soviètic a
partir del pla que no estava però que estava sent
invocat. ●
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Monuments discrets d’un film infinit
Discrete Monuments of an Infinite Film
Celeste Araújo
RESUM

ABSTRACT

A partir de la sospita que la història del cinema només la pot
fer el propi cinema, Ricardo Matos Cabo reuneix materials
fílmics heterogenis i els disposa de tal manera que la relació
entre ells sorgeix per si mateixa: es tracta d’una tasca en què
dóna prioritat a les matèries que el cinema projecta de si
mateix. D’aquesta manera, l’encadenament de pel·lícules en
una projecció –fet a partir dels límits d’una màquina que les
presenta unes darrere de les altres i no unes al costat de les
altres– no és de l’ordre del visible, sinó que opera de manera
intangible, produint correlacions entre imatges i sons en
les quals el cinema parla de si mateix. En aquest article,
s’intenta reflectir algunes d’aquestes analogies creades entre
pel·lícules que el programador portuguès va presentar en
diferents contextos: «Veure: escoltar, l’experiència del so
al cinema» (Culturgest, 2009), «Històries del cinema per
si mateix» (Culturgest, 2008) o «Residus» (Cinemateca
Portuguesa, 2011). Parlar de les històries que projecten
aquests programes és, d’alguna manera, traçar recorreguts
que creuen diferents punts del film infinit de què ens parla
Hollis Frampton.

Taking as a point of departure the suspicion that the history
of film can only be written through film itself, Ricardo Matos
Cabo brings together heterogeneous filmic materials and
disposes them in such a way that the relationships amongst
them emerges organically: it is a task that has at its centre the
matter projected by films themselves. In this way, the crossdissolve that takes place during a screening – since in the
cinema images are shown one after the other, rather than
one next to the other – is not of a visible order, but rather
operates in an intangible manner, producing correlations
between images and sounds, through which film speaks
about itself. This essay aims to give an account of some of
the analogies produced between the films selected by the
Portugese curator in different contexts: ‘To See: Listening,
the Experience of Sound in the Cinema’ (Culturgest,
2009), ‘Histories of Film by Film Itself ’ (Culturgest, 2008)
or ‘Residues’ (Portuguese Cinematheque, 2011). To speak
about the histories that these programmes project is, to a
certain extent, to trace paths across the different points of
the infinite film of which Hollis Frampton speaks.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Història del cinema, film infinit, projecció, programació,
programador-passador, monuments discrets, analogies,
encadenament invisible, cinema-fàbrica.

Film history, infinite film, projection, programming,
programmer-passeur, discrete monuments, analogies,
invisible cross-dissolve, film-factory.
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Constituïda per totes les pel·lícules que s’han
fet, incloses «pel·lícules pedagògiques, amateurs,
cinematografia endoscòpica i moltes coses més»
(FRAMPTON, 2007: 26-27), la història del cinema
és encara un territori desconegut. Com que «no es
poden veure totes les pel·lícules al mateix temps
i en un mateix cinema» (KLUGE, 2010: 304),
aquesta mena de film infinit que «conté una infinitat
de passatges sense fi on cap fotograma s’assembla
gens ni mica a un altre, i una infinitat de passatges
on els fotogrames successius són els més idèntics
que puguem imaginar» (FRAMPTON, 2007: 2627), aquest relat només es pot esbossar de manera
esbiaixada a cada projecció, en les inesperades
relacions que s’estableixen entre les pel·lícules,
entre les seves imatges i sons. De manera que
la història del cinema coincideix amb la història
particular de cadascuna de les seves projeccions:
llocs on el cinema es narra i escriu a si mateix.
No es necessitaria gaire més per a intentar
albirar aquest relat, n’hi hauria prou amb un
projector dins d’una sala per a veure algunes de les
«capes geològiques, corriments de terres culturals»
(GODARD, 1980: 25) que romanen invisibles entre
les seves matèries. S’hauria també de seleccionar
unes quantes pel·lícules per a mostrar-les a la llum
del projector –mitjà de visió i anàlisi que permet
entreveure aquestes geografies ocultes–. Seria un
treball que suposaria, necessàriament, per part de
qui l’executa, una discreció, un apagament, per a
donar prioritat a les matèries que el cinema projecta
de si mateix. Essent així, aquells que reuneixen
pel·lícules i les alineen perquè es projectin en
pantalla són una espècie de “passadors” (per a usar
l’expressió de Serge Daney), intermediaris d’aquest
relat històric, les sessions del qual configuren
recorreguts que creuen diferents punts d’aquest
film infinit de què ens parla Hollis Frampton. Entre
aquestes projeccions estan moltes de les que va
programar Ricardo Matos Cabo en diferents
espais. En aquest article, repassarem algunes
d’elles per a percebre quins «monuments discrets»1
(FRAMPTON, 2007: 27) projecten.
1. Encara que la traducció és «monuments concrets», optem
per mantenir el sentit original de Frampton: «discrete
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Encara que les pel·lícules, com les mònades
de Leibniz, siguin autònomes i existeixin entre elles
abismes2, en passar pel feix de llum del projector,
màquina que produeix analogia, sorgeixen entre
elles ressonàncies, elements invisibles que es
generen en alinear-se les unes rere les altres en
la projecció. Observem així algunes d’aquestes
correspondències que es creen, per exemple, en
veure What the Water Said, nº 4-6 (David Gatten,
2007) seguida de Le Tempestaire (Jean Epstein,
1947) i Looking at the Sea (Peter Hutton, 2000-1),
sessió que Ricardo Matos Cabo va preparar dins
del Cicle «Veure: escoltar, l’experiència del so al
cinema» (Culturgest, Lisboa, 2009). Tres pel·lícules
que, a partir d’estratègies molt diferents, evoquen
el mar i fan d’aquest lloc el veritable protagonista,
al mateix temps que intenten reflectir la naturalesa
de les relacions entre el so i la imatge al cinema.
Intentar parlar de les analogies que es creen entre
aquests films, implica necessàriament situar-se
en el lloc configurat per la seva projecció: espai
innombrable, ple d’epifanies, on l’aparició és al
mateix temps un sostreure’s.
Per una mena de màgia o intercanvi, al
final de Le Tempestaire d’Epstein, el mar, que ha
estat present al llarg de tota la pel·lícula, apareix
immers a l’interior d’una bola de cristall. Enfront
de la inquietud d’una dona que espera el retorn
del seu nuvi pescador en un dia de tempestat, un
vell, conegut al poble pesquer com el “mestre de
les tempestes”, aconsegueix tancar l’onatge dins
d’aquest objecte esfèric i amb el seu buf calmar
el vent i les onades. Les magnifiques imatges
que bullen dins d’aquesta bola de cristall tenen
la capacitat de revelar-nos el propi cinema, la
seva possibilitat màgica de retrocedir i replegar
el moviment. D’alguna manera, la intempèrie
marítima bullia ja a l’interior de What the Water
Said, on les seves imatges i sons, resultants de
l’acció de l’oceà en el cel·luloide, ens revelaven
també el cinema, la materialitat de les diferents
capes del suport fílmic activades per les aigües de
la costa del sud de Califòrnia.
monuments».
2. Vegeu KLUGE, Alexander (2010).
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Les accions de Le Tempestaire són mínimes
i les poques que ocorren gairebé no s’escolten,
estan entretallades constantment per la presència
física del mar, davant del qual el poble roman en
silenci. A la pel·lícula muda de Peter Hutton, és
també des del silenci que es contempla l’oceà, des
d’un punt de vista que estava enunciat, literalment,
en un dels primers plans de Le Tempestaire: un
grup de vells pescadors mira, des de la riba, cap
a la presència incomprensible de les seves aigües.
Hutton explica que quan va filmar «el material
amb el qual conclou Looking at the Sea, em
trobava en aquests penya-segats de la costa oest
d’Irlanda, mirant a l’oest cap al sol i pensant en
aquests immigrants que volien abandonar Irlanda
a causa de la gana i es quedaven confrontats amb
la mateixa perspectiva. Havien d’haver vist el mar
com aquest complicat obstacle» (MACDONALD,
2009: 225). Però només és possible contemplar
el mar des de la riba quan el vent i l’onatge es
calmen.
En el moment en què l’“amo de les
tempestats” aconsegueix apaivagar les aigües, la
bola de cristall, que sosté a les seves mans, cau
al terra i es trenca. Epstein ens la mostra desferse en silenci –tractament sonor que anuncia els
plans muts de Hutton– com si despertéssim d’un
somni, d’aquest “somiar despert” que configura
Looking at the Sea; com si les imatges i els sons
de les pel·lícules anteriors haguessin estat tan
sols miratges que es produeixen en observar
detingudament la llum del mar filmada per
Hutton, amb la serenitat d’un paisatge pintat.
Però, al mateix temps, Looking at the Sea podria
ser la contemplació muda d’aquests trossos del
cristall escampats al terra de Le Tempestaire, de tots
aquests bocins que, tal com ocorria amb l’emulsió
de la pel·lícula de Gatten, tancaven en el seu
interior el moviment cíclic de les onades.

de l’ordre del visible, sinó que, com el buf del
“mestre de les tempestes”, opera de manera
intangible, produint correlacions entre imatges i
sons en les quals el cinema parla de si mateix. El
treball concret del programador portuguès radica
per darrere d’aquests aspectes immaterials de la
projecció. Ricardo Matos Cabo va reunir aquestes
tres pel·lícules –que usualment estan vinculades a
diferents àmbits del cinema: experimental, ficció i
documental, fronteres que no existeixen dins dels
seus programes– sense intentar harmonitzar-les, ni
establir jerarquies o relacions de dependència entre
elles. No va intentar tampoc justificar qüestions
alienes als films, sinó que, tenint en compte els
seus formats i característiques materials, els va
disposar de tal manera que la relació entre ells va
sorgir per si mateixa. A més, aquesta sessió, en
estar emmarcada dins del cicle «Veure: escoltar»,
també reflectia diferents maneres de treballar el
so al cinema: la inscripció directa sobre la banda
òptica a la pel·lícula de Gatten, l’ús del so alentit
a Le Tempestaire (Epstein treballa a partir de les
possibilitats expressives del ralentí sonor, per a
descobrir aquestes infinites parts que composen
el so de l’obrir i tancar d’una porta o el rumor
d’una tempesta que es descompon) o la imatgeria
del silenci en el film de Hutton.3

Encara que hem intentat anotar algunes de
les correspondències que es creen en projectar-se
aquestes pel·lícules, el seu encadenament no és

Vegem altres exemples, ja que encara que
es mantinguin alguns elements del seu treball,
com la discreció o el respecte pels formats, el
programador portuguès ha experimentat altres
formes d’encadenament de pel·lícules que aquesta
sessió no podria representar. Ens detindrem ara
en un programa dedicat a les variacions d’un
dels primers motius de la història del cinema:
la sortida dels obrers de la fàbrica, on es van
projectar Motion Picture: La sortie de l’usine Lumière à
Lyon (Peter Tscherkassky, 1984), Arbeiter verlassen
der Fabrik (Harun Farocki, 1995) i una selecció
dels Factory Gate Films (Mitchell & Kenyon, 19001913). Integrant un cicle més gran de pel·lícules
que intentava pensar el cinema i la seva història
a partir del cinema, «Històries del cinema per si

3. Algunes d’aquestes qüestions foren aprofundides en
altres sessions del cicle «Veure: escoltar», com per exemple,

el sentit del silenciós al cinema, a través d’un programa
dedicat a Stan Brakhage.
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mateix» (Culturgest, 2008), aquesta sessió parteix
d’un dels primers plans rodats pels germans
Lumière per a comparar les seves imatges i
compilar algunes de les seves rèpliques.
Peter Tscherkassky enuncia aquest treball
d’anàlisi en triar un fotograma de la pel·lícula La
sortie de l’usine Lumière à Lyon, just en el moment en
què els obrers creuen el llindar de la fàbrica, per
a crear un nou film que els emmarca infinitament
en aquest lloc de sortida. Les seves imatges,
resultants de la impressió del fotograma de la
comunitat obrera sobre tires de pel·lícula verge,
estan constituïdes per elements imperceptibles i
abstractes que ens revelen la materialitat mateixa
del film. Així, en endinsar-se en aquesta imatge
fixa, Tscherkassky es troba amb el material que
produïen aquests mateixos obrers a les fàbriques
Lumière de Lió: les plaques fotogràfiques i la
pel·lícula de nitrat, tractant de donar un índex
d’allò que, segons Farocki, falta en aquestes preses:
el treball. «La primera càmera de la història del
cinema va enfocar una fàbrica, però (…) la fàbrica
mai va atreure el cinema, més aviat li va produir
rebuig. (…) La majoria de les pel·lícules narratives
transcorren després del treball (…) Gairebé totes
les paraules mirades o gestos intercanviats a les
fàbriques en els darrers cent anys van escapar al
registre fílmic.» (FAROCKI, 2003: 35)
A partir de la presa dels germans Lumière i
de fragments de pel·lícules de Fritz Lang, D. W.
Griffith, Charlie Chaplin, Vsevolod Pudovkin o
Michelangelo Antonioni, Farocki examina aquesta
imatge que el cinema ha repetit tenaçment al
llarg de la seva història. En muntar-les, les unes
després de les altres, sembla com si el cinema no
hagués tractat un altre tema, com si en la primera
pel·lícula existís alguna cosa irreductible. Moltes
de les primeres companyies cinematogràfiques,
com l’anglesa Mitchell & Kenyon, van rodar a
la manera dels Lumière unes quantes pel·lícules
a l’entrada i sortida de les fàbriques. La càmera
dels seus operadors va registrar el moviment
interminable d’obrers que s’apinyaven a les
portes de mines, fàbriques o drassanes, mostrant
com alguns nens integraven també les fileres
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de treballadors. A més d’autèntics documents
socials i històrics, aquestes preses ens envien al
cinema, no solament per la referència a Lumière,
sinó perquè en elles podem percebre el que va
portar les primeres càmeres cinematogràfiques
a enfocar les fàbriques. En aquesta multitud
d’obrers que sortien de la feina, els primers
operadors buscaven atreure espectadors per a
les seves pel·lícules, esperant que vinguessin a
les projeccions que feien en fires o d’altres llocs
per a identificar-se en pantalla. De manera que,
en aquesta sessió, podem entreveure una estranya
tautologia entre cinema i fàbrica present a la
pel·lícula de Lumière i a les seves variacions: si la
primera inaugura el cinema mostrant els obrers
que produïen les mateixes pel·lícules de nitrat, com
ho evidencia Tscherkassky, a les seves rèpliques
estan retratats els primers espectadors del cinema
que els operadors escrutaven entre les masses de
treballadors que sortien de les fabriques.
Ricardo Matos Cabo reprèn i desenvolupa
la relació entre el cinema i els processos fabrils a
«Residus» (Cinemateca Portuguesa, Experimenta
Design, 2011), un cicle de pel·lícules sobre el
treball industrial i les sobres que genera. En una
de les seves sessions, que va reunir les pel·lícules
Fabrication de l’acier, Producció Gaumont, 1910,
Hands Scraping (Richard Serra, 1971), Poussières
(Georges Franju, 1979), Steelmill/Stahlwerk (Richard
Serra, 1979) i Winter Solstice [Solariumagelani] (Hollis
Frampton, 1974), s’enllacen les restes industrials,
espurnes, llimadures i pols, amb el treball dels
obrers, presentant les conseqüències d’aquestes
partícules invisibles sobre el seu propi cos. Si a
Hands Scraping, s’exposa literalment la relació
entre el gest dels treballadors i les sobres –quatre
mans recullen i netegen llimadures de metall al
terra, una acció minuciosa i repetitiva que acaba
amb l’eliminació de les restes del paviment–, en
el documental de Franju es detallen els riscos
laborals a què es veuen exposats els treballadors
en contacte amb la pols industrial. Arribant fins i
tot a acolorir a mà imatges del foc per a mostrar
la intensitat de la fosa (pel·lícula de Gaumont) o
a plasmar el moviment abstracte de les espurnes
(Frampton), el cinema mostra així la seva capacitat
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per a radiografiar la producció industrial i les
condicions de treball a les fàbriques, presentant
tot allò que falta a les primeres preses del cinema
fetes a les portes de les fàbriques.
Parlar sobre el treball de Ricardo Matos Cabo
implica necessàriament parlar de les pel·lícules que
reuneix i de les relacions que es generen entre elles
a la projecció, i alhora percebre quines històries
projecten algunes de les sessions que va preparar.
Però la seva manera d’encadenar pel·lícules
en una projecció, de presentar-les a la llum del
projector, màquina que no permet veure dues
pel·lícules alhora, sinó una darrere de l’altra, no té
regles preestablertes, sinó possibilitats i variacions
infinites: les sessions que comentem amb prou
feines en plasmen algunes. El programador
portuguès va arribar a mostrar la mateixa pel·lícula
en diferents contextos, com, per exemple, Mourir
pour des images (René Vautier, 1971), programada
al voltant del mateix tema a «Històries del cinema
per si mateix» (2008) i en una carta blanca que
li va donar la Cinemateca Portuguesa (2011),
o algunes pel·lícules de Raymonde Carasco
presentades en diferents trames: «Figures de la
dansa al cinema I» (Culturgest, 2005), «Explicar el
temps» (Cinemateca Portuguesa, 2010) i «Residus»
(Cinemateca Portuguesa, 2011). Va arribar, fins i tot,
a projectar dues vegades en una sessió la mateixa
pel·lícula: Quad I +II (Samuel Beckett, 1981), per
a enllaçar la figura geomètrica que exposa el ballet
i la repetició d’estructures fixes amb la dansa i la
forma rectangular de la pantalla («Figures de la
dansa al cinema II», Culturgest, 2006)4.

4. Aquesta sessió, denominada «Configuracions», va reunir
la següent seqüència de pel·lícules: Quad I + II (Samuel
Beckett, 1981), Dance or Exercise on the Perimeter of a Square
(Square Dance) (Bruce Nauman, 1967-68), Walking in an
Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square (Bruce
Nauman, 1967-68), Structured Pieces III (registre de Trisha
Brown, 1975), Documents de dansa tradicional compilats
per Francine Lancelot entre 1966 i 1984 (Aubrac [Aveyron],
5 octubre de 1964; Sud-Ouest, Réunion à Menjoulic,
Leucouacq, Loudes, 31 juliol de 1977), Quad I + II (Samuel
Beckett, repetició), Rhythmus 21 (Hans Richter, 1922-24),
Color Sequence (Dwinnel Grant, 1943) i Ray Gun Virus (Paul
Sharits, 1966).

Hi ha autors que sempre tornen als seus
programes com Peter Nestler, a qui li va dedicar
recentment una retrospectiva (Goethe-Institut
i Tate Modern, Londres, 2012), Raymonde
Carasco o Hollis Frampton. Els temes també
tornen, moltes de les seves sessions giren al
voltant de la dansa, de la genealogia comuna que
la uneix al cinema, la plasticitat del moviment,
com a «Figures de la dansa al cinema I i II»
(Culturgest 2005, 2006) o els cicles de pel·lícules
entorn de Babette Mangolte (Serralves, 2011),
d’Elaine Summers (Serralves, 2011) i del Judson
Dance Theatre (Serralves, 2011). Alguns dels
programes van ser creats tenint en compte el
lloc on es van projectar: pensem no només en
els que es presentaren a Serralves en paral·lel
a exposicions i altres activitats del museu,
sinó, principalment, en els que el programador
portuguès va preparar per al jardí botànic de
Coïmbra, reunint films sobre l’observació
científica i estudis del moviment d’autors de
principis de segle juntament amb altres treballs
recents (2011)5. Fins i tot, en una carta blanca
que li va donar la Cinemateca Portuguesa dins
del cicle «Què és programar una cinemateca
avui?» (2011), Ricardo Matos Cabo va presentar
un conjunt de pel·lícules que reflexionen sobre
el seu propi treball6. Els films triats no eren
tant respostes a aquesta pregunta com formes
d’interrogar el fet mateix de programar cinema.
Però en tots els seus programes hi ha sempre una
qüestió permanent, la de presentar la història del
cinema, conscient que aquesta història només
pot ser feta pel propi cinema7. ●

5. El programa original es constituïa de les següents
pel·lícules, tot i que algunes d’elles finalment no es van
projectar: Préambules au cinématographe: Étienne-Jules Marey
(recreació de Claudine Kaufman i Jean Dominique-Jaloux,
1996), Éducation Physique étudiée au ralentisseur (director
desconegut, 1915), Incunables du cinéma scientifique (compilació
de Jean-Michel Arnold, 1984), L’Hippocampe (Jean Painlevé,
1934), Observando El Cielo (Jeanne Liotta, 2007), Journal and
Remarks (David Gatten, 2009), entre d’altres.
6. Hapax Legomena I – VII (Hollis Frampton, 1971-72),
Routine Pleasures (Jean-Pierre Gorin, 1986), Destruction des
archives (Yann Le Masson, 1985), Mourir pour des images (R.
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Vautier, 1971), La mer et les jours (Raymond Vogel i Alain
Kaminker, 1958) i Delluc & Cie (La première vague, 1ère partie)
(Noël Burch i Jean-André Fieschi, 1968) foren les pel·lícules
que Ricardo Matos Cabo va reunir en aquesta carta blanca,
films sobre films, que qüestionen el cinema i els seus espais
de projecció i preservació.

de fragments de films i de la reutilització d’imatges, els
treballs projectats –pel·lícules com Eadweard Muybridge,
Zoopraxographer (1974) de Thom Andersen, Public Domain
(1972) de Hollis Frampton, Standard Gauge (1984) de
Morgan Fisher, Moments Choisis des Histoire(s) du Cinéma
(2000) de Jean-Luc Godard o Elementare Filmgeschichte
(1971-2007) de Klaus Wyborny, entre d’altres– van intentar
mostrar com s’han produït certs moviments en les formes
cinematogràfiques, com es van repetint certes estructures i
temes o com es barreja la història d’aquestes formes amb la
personal de cada autor.

7. Encara que a tots els seus programes aquesta qüestió
estigui present, a «Històries del cinema per si mateix»
(Culturgest, 2008) la presenta de manera literal, ja que
és un cicle de pel·lícules en què Ricardo Matos va traçar
alguns recorreguts de la història del cinema, però no de
manera cronològica, sinó més aviat arqueològica. A partir

60

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 1 · Hivern 2012

celeste_araujo@hotmail.com

Articles · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Núm 1. · 2012 · 61-65
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Reflections on ‘Rivette in Context’
Jonathan Rosenbaum

RESUM

ABSTRACT

L’autor comenta els dos cicles que va programar amb el
títol «Rivette in Context», i celebrats en el National Film
Theatre de Londres (agost, 1977) i en el Bleecker Street
Cinema de Nova York (febrer, 1979). El segon cicle,
format per 15 programes temàtics, relaciona –igual que el
primer– les pel·lícules de Jacques Rivette amb altres films,
fonamentalment americans (Robson, Hitchcock, Tourneur,
Lang, Preminger, etc.). En el text s’assenyalen i comenten
les reaccions de la crítica nord-americana de l’època davant
d’aquestes pel·lícules i programes, i les motivacions que van
portar el programador a aquesta selecció: el corpus crític
de Rivette a Cahiers du cinéma com a referència, així com
les seves influències reconegudes en diferents entrevistes.
Finalment, s’aborda l’impacte provocat pel mètode de
programació d’Henri Langlois en l’obra d’alguns cineastes
com Godard, Resnais o Moullet, que generaria un nou espai
crític per a assagistes, programadors i cineastes a través de
les comparacions o les rimes entre les pel·lícules.

The author discusses two programmes that he curated
under the title ‘Rivette in Context’, which took place at the
National Film Theatre in London in August 1977 and at
the Bleecker Street Cinema in New York in February 1979.
Composed of 15 thematic programmes, the latter sets the
films of Jacques Rivette in relation to other films, mostly
from the US (including films by Mark Robson, Alfred
Hitchcock, Jacques Tourneur, Fritz Lang, Otto Preminger).
The essay notes and comments on the reactions of the
US film critics to this programme, and also elaborates
on the motivations that led him to the selection of films,
which took as a reference the critical corpus elaborated by
Rivette in Cahiers du cinéma alongside the influences that
he had previously acknowledged in several interviews.
Finally the article considers the impact of Henri Langlois’s
programming method in the work of film-makers such
as Jean-Luc Godard, Alain Resnais or Luc Moullet,
concluding that it generated a new critical space for writers,
programmers and film-makers, based on the comparisons
and rhymes between films.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Jacques Rivette, programes dobles, cinema americà,
National Film Theatre, Bleecker Street Cinema, Henri
Langlois, crítica de cinema, programes temàtics, cinema
comparat, muntatge.

Jacques Rivette, double programmes, American cinema,
National Film Theatre, Bleecker Street Cinema, Henri
Langlois, film criticism, thematic programmes, comparative
cinema, montage.
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«Rivette in Context» va comptar amb dues
manifestacions diferents, que es van celebrar
amb un any i mig de diferència. La primera va
consistir en 28 programes presentats al National
Film Theatre de Londres, a l’agost de 1977, per
a acompanyar la publicació de Rivette: Texts and
interviews1 –un llibre de 101 pàgines que havia
editat per al British Film Institute mentre encara
treballava en la plantilla de dues de les seves
revistes, Monthly Film Bulletin i Sight and Sound, el
1976–2.
Els programes del National Film Theatre,
mostrats al llarg de tot el mes d’agost, van ser Te
querré siempre (Viaggio in Italia, Roberto Rossellini,
1954); El beso mortal (Kiss Me, Deadly, Robert
Aldrich, 1955); Buenos días, tristeza (Bonjour Tristesse,
Otto Preminger, 1958); Gertrud (Carl Theodor
Dreyer, 1964); París nos pertenece (Paris nous appartient,
Jacques Rivette, 1961); L’Amour fou (Jacques
Rivette, 1969); Machorka-Muff (Jean-Marie Straub i
Danièle Huillet, 1963) i Othon (Jean-Marie Straub i
Danièle Huillet, 1969); Origen USA (Made in USA,
Jean-Luc Godard, 1966); Cómicos en París (Artists
and Models, 1955) de Tashlin; Los espías (Spione,
Fritz Lang, 1928); Lo viejo y lo nuevo (Staroye i novoye,
Grigori Aleksandrov, Sergei M. Eisenstein, 1929);
La religiosa (La Réligieuse, Jacques Rivette, 1966);
Vida de Oharu, mujer galante (Saikaku ichidai onna,
1. Aquest llibre inclou una polèmica introducció feta per mi i
traduccions –la majoria d’elles realitzades pel meu company
de pis a Londres, Tom Milne– de dues llargues entrevistes
amb Rivette (una de 1968 que estava centrada en L’Amour
fou, i l’altra de 1973, que se centrava en les dues versions
d’Out 1), tres textos crítics claus escrits per ell («Carta sobre
Rossellini», 1955; «La Mà» [sobre Más allá de la duda, 1957, i
«Muntatge» [amb Jean Narboni i Sylvie Pierre], 1969), i una
proposta breu, sense data, però de mitjans dels 70 («Per
al rodatge de Les Filles du Feu» –títol de treball d’una sèrie
prevista de quatre pel·lícules, mai acabada, que es titularia
posteriorment Scènes de la vie parallèle–). El llibre conclou
amb una “biofilmografía” detallada i una bibliografia
gairebé completa dels textos crítics de Rivette publicats
entre 1950 i 1977 i les seves entrevistes més importants
(dues dotzenes en total).
2. En el període final dels cinc anys que vaig viure a
París (1969-74), abans de traslladar-me a Londres per a
treballar al BFI, em vaig convertir en amic d’Eduardo de

62

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 1 · Hivern 2012

Kenji Mizoguchi, 1952); Out 1: Spectre (Jacques
Rivette, 1974); Céline y Julie van en barco (Céline
et Julie vont en bateau, Jacques Rivette, 1974); La
séptima víctima (The Seventh Victim, Mark Robson,
1943); La casa de bambú (House of Bamboo, Samuel
Fuller, 1955); Me siento rejuvenecer (Monkey Business,
1952) de Hawks; The Connection (Shirley Clarke,
1962); Salmo rojo (Még kér a nép, Miklós Jancsó,
1972); Más allá de la duda (Beyond a Reasonable Doubt,
1956) de Lang; Las Margaritas (Sedmikrásky, Vera
Chytilová, 1966); Duelle (une quarantaine) (Jacques
Rivette, 1976); Trafic (Jacques Tati, 1971); Los
contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, Fritz Lang,
1955); French Cancan (Jean Renoir, 1954); Roma
(1972) de Fellini i Noroît (Jacques Rivette, 1976).
(L’estrena mundial d’aquesta última pel·lícula
–immediatament després de la projecció de Duelle,
amb l’assistència de Rivette– ja s’havia celebrat al
National Film Theatre a finals de 1976). Jo vaig
seleccionar les pel·lícules i vaig escriure les notes
per al programa, però no vaig poder assistir en cap
moment perquè en aquell moment estava vivint a
Sant Diego, on m’havia mudat des de Londres a
principis d’aquell any.
La segona manifestació de «Rivette in
Context», a la qual sí que vaig tenir l’oportunitat
d’assistir –va ser en el Bleecker Street Cinema de
Nova York, al febrer de 1979– era més ambiciosa,
Gregorio (1942-2012), el guionista principal de Rivette
durant aquest període, i gràcies a la nostra amistat vaig
assistir a moltes projeccions privades de Céline et Julie, quan
encara era una còpia inacabada (encara que es tractés del
muntatge final). Posteriorment vaig entrevistar Rivette,
juntament amb Gilbert Adair i Sedofsky Lauren, al meu
apartament de París, per al número de setembre-octubre
de 1974 de Film Comment (disponible a http://www.
jonathanrosenbaum.com/?p=28298). Més tard, després
de traslladar-me a Londres, vaig organitzar un reportage,
elaborat durant el rodatge de Duelle i Noroît de Rivette, a
París i Bretanya, respectivament –realitzat per Gilbert
Adair (un amic en comú de de Gregorio i meu en aquell
moment, igual que Sedofsky), Michael Graham (soci de
de Gregorio) i jo mateix– que es va publicar a Sight and
Sound a la tardor de 1975. (Disponible en línia a http://
www.jonathanrosenbaum.com/?p=24458 i a http://www.
jonathanrosenbaum.com/?p=28300).

Jonathan Rosenbaum

en gran part perquè mancava de la força
institucional del British Film Institute i, per tant,
requeria molta més improvisació. Encara que es
va fer un esforç per a vendre còpies de Rivette:
Texts and Interviews en algunes de les projeccions, al
vestíbul del Bleecker Street Cinema, aquest segon
programa va ser dissenyat, a diferència del primer,
més com una intervenció crítica i polèmica que
com un simple acompanyament del llibre.
En aquest cas, els 15 programes diferents,
que s’enumeren aquí en ordre, comptaven tots
ells amb títols temàtics. «Masterplots»: Out 1:
Spectre; «Critical Touchstones (Myth & History)»:
The Miracle (Irving Rapper, 1959), El desprecio (Le
Mépris, Jean-Luc Godard, 1963), No reconciliados
(Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt wo Gewalt
herrscht, Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, 1965),
Mediterráneo (Mediterranée, Jean-Daniel Pollet,
Volker Schlöndorff, 1963); «Critical Touchstones
(Documentary & Fiction)»: Hablemos de otra cosa
(O necem jinem, Vera Chytilová, 1964), The Edge
(Robert Kramer, 1968), El Horla (Le Horla, JeanDaniel Pollet, 1966); «The City as Labyrinth»:
Orfeo (Orphée, Jean Cocteau, 1950), Paris nos
pertenece; «Women & Confinement»:: Cara de ángel
(Angel Face, Otto Preminger, 1952) & La religiosa;
«Theatre»: L’Amour fou; «Clarke & Rouch»: The
Lion Hunters (Ford Beebe, 1951), Los amos locos
(Les Maîtres fous, Jean Rouch, 1955), The Connection;
«Movie Doubles»: Chicago años 30 (Party Girl,
Nicholas Ray, 1958) & Los caballeros las prefieren
rubias (Gentlemen Prefer Blondes, Howard Hawks,
1953); «Dizzy Doubles»: Céline y Julie van en barco;
«A Plunge into Horror»: La séptima víctima, La mujer
pantera (Cat People, Jacques Tourneur, 1942), Yo
anduve con un zombie (I Walked with a Zombie, Jacques
Tourneur, 1943); «Menace & Mise en scène»:
Duelle; «Fantasy & Conspiracy»: Los contrabandistas
de Moonfleet; & La casa de bambú; «Treachery &
Mise en scène»: Noroît; «I am a Camera»: La dama
del lago (Lady in the Lake, Robert Montgomery,
1947) & La senda tenebrosa (Dark Passage, Delmer
Daves, 1947); i, finalment, una «Special Preview
Screening» (prevista però després cancel·lada) de
Merry-Go-Round (1981), l’últim treball de Rivette,
que finalment es va estrenar molt més tard en

el Museum of Modern Art, amb l’assistència
de Rivette (també va estar a l’estrena de Noroît
al NFT, però en cap de les dues manifestacions
prèvies de «Rivette in Context»).
No puc saber en quina mesura aquest segon
programa va poder haver afectar la recepció de
l’obra de Rivette als EUA, més enllà que li van
concedir quatre extensos articles en premsa,
escrits per Roger Greenspun, Andrew Sarris,
David Sterritt, i Amy Taubin. Els dos primers van
ser en general escèptics sobre Rivette, però van
escriure ressenyes divergents sobre el concepte
de programació que hi havia darrere de la sèrie.
(Sarris va dedicar una pàgina sencera del Village
Voice als seus dubtes sobre Rivette, juntament amb
el seu suport general al programa; sens dubte, la
prominència de la seva columna va ajudar la sèrie,
des del punt de vista publicitari, molt més que
els altres tres articles.) Sterritt va escriure en el
Christian Science Monitor recolzant majoritàriament
tant a Rivette com a la sèrie, encara que tenia
els seus dubtes sobre la qualitat d’algunes de les
pel·lícules (per exemple, La mujer del lago, The Edge)
i sobre algunes de les còpies de les pel·lícules de
Hollywood, a més del fet que les dues pel·lícules
de Pollet (ambdues estrenes nord-americanes)
es projectessin sense subtítols. Taubin, a Soho
News, fou en gran mesura escèptica quant al
programa i al concepte del mateix: «Rivette és un
cineasta interessant, un cineasta pel qual sento
més simpatia de la que qualsevol de les seves
pel·lícules mereix, però, per què hauria de ser el
primer cineasta triat pel Bleecker St. per a aquest
tipus de reconeixement? Per què no “Bresson
in Context”?». Les seves queixes continuaven:
«Rosenbaum simplement ha programat 20 de les
pel·lícules que Rivette esmenta com una influència
per a ell», i després ens criticava tant a Rivette com
a mi per minimitzar la importància de Feuillade
en el treball de Rivette, en excloure’l de la sèrie.
(Encara que jo havia considerat la inclusió de la
Juve contra Fantômas (Louis Feuillade, 1913) –un
fragment d’una hora de durada de Fantômas que
era en aquell moment l’única obra de Feuillade
disponible als Estats Units–, vaig decidir no ferho després de concloure que Los Vampiros (Las
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Vampires, Louis Feuillade 1915), que romania
inaccessible en aquell moment, hagués estat molt
més rellevant. He d’afegir que vaig respondre les
declaracions de Taubin amb una furiosa carta
que es va publicar, juntament amb una rèplica
igualment irada de Taubin).
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En realitat, ja no recordo si Jackie Raynal va
aconseguir o no una còpia francesa d’El Horla de
Jean-Daniel Pollet per a la nostra sèrie, però el que
sí recordo vívidament és que ho va aconseguir amb
Mediterráneo de Pollet, la primera pel·lícula on havia
treballat com a muntadora, per la qual cosa per a ella
tenia una especial importància personal. En aquest
cas, havia inclòs la pel·lícula específicament per la
referència que fa Rivette al film a la seva entrevista
sobre Out 1, que va aparèixer a Rivette: Texts and
Interviews; també li donaria la raó a Taubin quant a
les inclusions de La séptima víctima, Los contrabandistas
de Moonfleet y La dama del lago, motivades pel fet que
Rivette hagués utilitzat aquestes pel·lícules com a
punts de referència explícits per a Duelle, Noroît i
Merry-Go Round, respectivament, àdhuc fins al
punt (si no recordo malament) de mostrar còpies
de cada pel·lícula als membres del seu equip i als
seus actors.

dels musicals en technicolor de la MGM i dels 50
a En la boca no (Pas sur la bouche, 2003) (per citar un
exemple molt més tardà d’aquesta pràctica) i altres
formes del glamour de Hollywood i del suspens
en la molt anterior El año pasado en Marienbad
(L’Année dernière à Marienbad,1961); com Rivette
aplica l’anàlisi de Truffaut entorn de la duplicació
dels plans i els personatges de La sombra de una
duda (Shadow of a Doubt, Alfred Hitchcock, 1943)
a la construcció narrativa de Céline et Julie; com
Truffaut autocritica la seva pròpia “politique des
auteurs” a La habitación verde (La Chambre verte,
1978); o com Moullet parodia tendrament Duelo al
sol (Duel in the Sun, King Vidor, 1946) a Une aventure
de Billy le Kid, per citar alguns exemples entre molts
d’altres. (M’afanyo a afegir que a Resnais no se li
reconeix en general la condició de crític de cinema
perquè mai va publicar crítiques, però jo diria que
la seva pràctica cinematogràfica reflecteix precises
lectures crítiques d’altres pel·lícules que són molt
diferents dels seus jocosos hommages [tal com
insereix discretament, gairebé secretament, les
imatges prolongades a partir d’Alfred Hitchcock
a Marienbad i a Muriel (1963)], ja que s’apropen
molt més a les referències cinèfiles d’Allen,
Bogdanovich, De Palma, Scorsese i altres).

Però la principal inspiració per a la sèrie, encara
que no me’n havia adonat plenament en aquell
moment, era, sens dubte, Henri Langlois i
les barreges eclèctiques dels seus programes
i horaris a la Cinémathèque Française, que,
crec fermament, va inspirar eventualment la
crítica de cinema eclèctica en l’obra de Godard,
Resnais, Rivette, Truffaut, i Moullet –no tant els
referencials hommages dels seus deixebles americans
(per exemple, Woody Allen o Brian De Palma, en
al·lusió a la seqüència de les escales d’Odessa a
El acorazado Potemkin [Bronenosets Potyomkin, 1929]
d’Eisenstein)–, que no afegeixen res al nostre
enteniment crític, ja que les formes dels propis
estils de direcció d’aquests cineastes alteren
críticament les nostres percepcions entorn dels
films i les estètiques que ells van absorbir: n’hi
ha prou amb veure com tracta Godard el cinema
expressionista alemany a Alphaville (1965); com
Resnais assaboreix les mirades i les atmosferes

No fou menys important la creació per part
de Langlois dels particulars contextos crítics en
què, per exemple, Preminger podria “conversar”
amb Mizoguchi i el Lang alemany podria
interactuar amb el Hitchcock americà, un altre
tret que va marcar les pel·lícules de la Nouvelle
Vague, la creació, podríem dir, d’un “espai” crític
anteriorment inexistent en què figures tan dispars
podien barrejar-se i instruir-se les unes a les
altres. Per sobre de tot, foren aquests “contextos”
crítics, creats específicament per les opcions de
programació, els que van inspirar la meva. La
percepció, per exemple, que els mètodes de rodatge,
d’improvisació i d’alliberament d’Out 1, suggerits
en certa manera pels de Renoir i/o Rossellini,
havien estat dialècticament contrarestats pels
principis més rigorosos de muntatge de Lang o
Hitchcock, un concepte crític derivat directament
a partir del discurs que feia el propi Rivette a les
seves entrevistes.
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Des de la perspectiva actual, crec que la
principal limitació de les meves al·lusions a
aquest discurs a través de les meves seleccions a
la programació té a veure amb què aquestes eren
en efecte abreviatures d’arguments més amplis
que necessitaven textos sencers escrits, així
com certes pel·lícules perquè fossin clarament
exposades i il·lustrades. Si organitzés avui en dia
un esdeveniment similar, m’agradaria intentar
trobar alguna manera d’incorporar els següents
textos amb la finalitat d’il·lustrar el principi

d’alguns plans que rimen: La sombra de una duda,
Falso culpable (The Wrong Man, 1956), i La trama
(Family Plot, 1976) de Hitchcock; «Un trousseau
de fausses clés»3 de Truffaut; «Le cinéma et són
double» de Godard i el capítol 4a de Histoire(s)
du cinéma (Jean-Luc Godard, 1988-1998); y
Céline y Julie van en barco de Rivette. Postular una
combinació de textos i projeccions pot semblar
tan utòpic ara com ho era fa tres dècades, però un
concepte utòpic sobre el que la crítica pot i ha de
ser era central a «Rivette in Context». ●
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RESUM

ABSTRACT

Estudi de la relació entre el treball crític d’una publicació
(Trafic) i la seva transposició en un determinat programa
de pel·lícules (el cicle organitzat per la revista en el Jeu de
Paume de París el 1998). El text es planteja la possibilitat
que els diàlegs entre les pel·lícules escollides permetin
avançar el discurs crític i la línia editorial de la publicació.
Dins de l’esmentat cicle, serà la selecció del crític, cineasta
i cofundador de la revista (al costat de Serge Daney), JeanClaude Biette la que s’observarà amb particular deteniment,
basant-se en l’estil crític desenvolupat pel francès tant a
Cahiers du cinéma com a Trafic, sovint caracteritzat per un
acostament indiferenciat a obres recents o antigues, sovint
de forma comparativa. Tal pensament es tradueix en la concepció d’un cicle en el qual la presència de l’obra d’Adolpho
Arrietta genera una relació amb Jacques Tourneur que
travessa la resta de les pel·lícules seleccionades (obres de
Manoel d’Oliveira, Jean-Marie Straub i Danièle Huillet i
Jacques Davila).

This essay studies the relationship between the critical task
of a publication (Trafic) and its transposition into a film
programme (the season organised by the journal for the
Jeu de Paume in Paris in 1998). The author suggests that
the dialogue established between the films included in the
programme enabled both the critical discourse and the editorial line of the publication to move forward. The essay
focuses on the films selected by Jean-Claude Biette (cofounder of the journal, together with Serge Daney) for this
programme, and in particular on Biette’s capacity to bring
together recent and historical works, at times in a comparative manner. In this programme in particular, Biette sets
the films of Adolpho Arrietta in relation to the work of
Jacques Tourneur, an association which extends across the
rest of the films selected (and which included works by
Manoel de Oliveira, Jean-Marie Straub and Danièle Huillet
and Jacques Davila).
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«La nostra política és la política dels autors».
Aquesta frase, potser mai llegida, potser mai
pronunciada, sempre va estar present, malgrat
tot, entre els lectors que intentaven fer-se una idea
de l’emplaçament ideològic dels Cahiers du cinéma
de la dècada dels cinquanta. Primera conclusió
crítica de tal afirmació: la veritable reivindicació
autoral que s’estava efectuant no era tant la del
metteur-en-scène de la pel·lícula en qüestió com la
del propi crític, ja que s’atorgava a si mateix la
capacitat d’establir jerarquies i relacions entre
obres1. Segona conclusió: un projecte col·lectiu,
un projecte de revista, podia definir-se per les
pel·lícules defensades en aquesta mateixa revista2
i per la decisió de transmetre-les en forma
de programació, com un impuls de traslladar
l’escriptura a la difusió. El traç d’aquest gest pot
seguir-se fins al naixement d’una nova publicació,
molts anys després, el 1992, fundada per dos antics
crítics de Cahiers, Serge Daney i Jean-Claude Biette:
Trafic. Amb la seva arribada, es trencava amb
diversos principis cahieristes, adaptant-se, també,
a una publicació trimestral: absència d’imatges,
textos preferiblement llargs, independència total
respecte a l’agenda cinematogràfica d’estrenes.
Però, sobretot, Trafic va implicar un gest fort: la
crítica ja no estava en les revistes mensuals, en
el comentari cinèfil, sinó refugiada en un altre
exercici, el de l’escriptura i el retorn nu, atemporal,
a les obres. Aquest doble gest estava marcat
pels textos d’obertura i tancament dels primers
exemplars: el «Journal de l’an présent», en què
Daney prenia altura, allunyant-se del cinema fins

1. A la llarga, aquesta autoritat forma part del mateix gest
que portaria aquests crítics a ser cineastes. Jean-Luc Godard
seria el que millor hauria comprès tal iniciativa crítica, ja que
la va continuar literalment amb la seva obra cinematogràfica
(SKORECKI, 2001: 18-19).
2. En aquest punt, em permeto fer una referència
personal, i és que qualsevol que hagi participat en
un projecte d’aquestes característiques pot entendre
perfectament la idea, i en el meu cas, així va ser durant la
fundació de la revista Lumière, en el primer editorial de
la qual es reflectia de forma similar: el nostre manifest
fundacional no era sinó les pel·lícules sobre les quals
escrivíem (ALGARÍN, Francisco, GANZO, Fernando,

a on fos necessari, i «À pied d’oeuvre», on Biette
tornava a la superfície de les pel·lícules, ja fossin
recents o antigues.
Una crítica més íntima, menys urgent, més
reflexiva, més aïllada, implicava que de nou
fossin les pel·lícules tractades i les relacions que
entre elles es podien crear en el si d’un mateix
exemplar de la revista les encarregades de definir
un projecte col·lectiu. Trafic continuava doncs
el model dels antics Cahiers, definint-se, de la
mateixa manera, per l’elecció estricta d’una sèrie
de cineastes o d’un determinat tipus de cinema,
però s’havia despullat de la necessitat de passar
per la política dels autors o de qualsevol altre
utensili teòric per a aconseguir-ho. Pel camí,
va ser necessari el trànsit pel diari Libération,
en el cas de Daney, i un silenci crític en el de
Biette3. L’escriptura quotidiana sotmet Daney
a l’exercici crític en un moment en què, per a
ell, el cinema ja ha obtingut el seu certificat de
defunció, segellat amb l’inici de les Historia(s) del
cine (Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc Godard, 1988),
empreses per Godard amb prou feines tres
anys abans del naixement de Trafic, en gairebé
perfecta comunió amb el pensament de Daney.
Seguir caminant en terreny incert comporta una
obertura a la reflexió, la necessitat encara no
satisfeta de nodrir-se d’imatges, de fer-les parlar.
L’evolució que es va dibuixant pot apreciar-se
materialment comparant dos moments històrics:
en primer lloc, la llista de les millors pel·lícules
de la dècada dels setanta per als membres dels

GRANDA, Moisés (Abril de 2009). El sonido y la fúria.
Consultat el novembre de 2012. Asociación Lumière.
Recuperada de <www.elumiere.net/numero1/num01_
issuu.php>).
3. Per al primer, la situació és més determinant que per al
segon; al cap i a la fi, Biette ja era cineasta abans de ser
crític, així que un breu lapse de temps concentrat en la
realització de pel·lícules no suposa un canvi massa dràstic
en la seva evolució.
4. Es pot consultar la llista completa de la redacció de
Cahiers du cinéma al final de l’entrevista a Narboni en aquest
mateix número. (Publicada originalment a Cahiers du cinéma,
nº 308, febrer 1980).
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Cahiers du cinéma4, a l’època en què Daney i Biette
formaven part de la redacció; i en segon lloc, el
cicle «Le Cinéma de Trafic», organitzat en el Jeu
de Paume de París entre el 17 de març i el 12
d’abril de 19985.
Si bé la majoria de noms del cicle de Trafic de
1998 segueixen perfectament la línia oberta per la
llista de la dècada dels 70 als Cahiers, la irrupció de
dos noms, Bruce Baillie i Jonas Mekas6, suposa un
violent xoc. El 1977 Serge Daney va programar
una «Cahiers Week» al Bleecker St. Cinema de Nova
York, regit per Jackie Raynal, i quan fou entrevistat
per Bill Krohn, va argumentar l’absència d’escrits
sobre pel·lícules d’avantguarda (posant com a
exemple a Stephen Dwoskin o Jackie Raynal) amb
el següent raonament: «Probablement, la posició
del crític no estigui ja en absolut justificada en el cas
d’aquestes pel·lícules, perquè aquestes pel·lícules
ja no necessiten mediació, ja que la majoria d’elles
actuen directament sobre processos primaris. Es
tracta d’una gran diferència entre elles i la nova
avantguarda europea (aquella que ens interessa
més: Godard, Straub), on qualsevol intervenció
sobre els processos primaris (sobre la percepció)
només té un veritable impacte en nosaltres si
implica també l’acció d’elements del pensament,
del significat»7. Per això resulta particularment
significatiu que la pel·lícula de Jonas Mekas
projectada dins del cicle sigui precisament Birth
of a Nation (1997), que és gairebé una forma de
reconciliació amb tots els llaços estètics que la
presència material d’aquest cinema pot generar
en un discurs crític. Baillie o Mekas, que en els

5. Podríem considerar com un tercer pas el recent
número 80 (acompanyat d’un cicle de projeccions),
celebració del vintè aniversari de Trafic. És també
significatiu que tal cicle també tingués lloc en un centre
artístic, el parisenc Georges Pompidou.
6. Una dada numèrica: Jonas Mekas només és esmentat en
una ocasió en el total dels tres volums que composen La
maison cinéma et le monde, recopilació dels escrits de Daney
tant en el seu període de Cahiers du cinéma com al diari
Libération. DANEY, Serge (2001, 2002, 2012). La maison
cinéma et le monde. Vol. I, II i III. París. P.O.L. Éditeurs.
7. Aquesta entrevista va ser publicada a The Thousand
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setanta formaven part d’aquest cinema respecte
al qual no era possible, per a Daney, cap posició
crítica interessant, s’assenten en el discurs crític
i la línia editorial de la revista ajudats també per
la relació amb un centre d’art, el Jeu de Paume,
amb el qual Mekas sempre ha tingut una relació
de proximitat, fins al punt que pràcticament
pot afirmar-se que és aquesta institució la que
li permet obtenir una visibilitat rellevant en el
panorama fílmic francès, amb la retrospectiva
celebrada el 1992. Va acabar donant-se la raó al
lituà quan deia: «Som invisibles, però constituïm
una nació essencial del cinema. Nosaltres som el
cinema»8.
Dins d’aquesta evolució, el fet de traslladar les
idees de l’escriptura a la programació suposa, en el
cas de Trafic, un pas necessari perquè aquest treball
més íntim no quedi confinat a la incomunicació,
i perquè pugui seguir desenvolupant-se
conceptualment. El cas de Jean-Claude Biette, atesa
la seva mecànica crítica consistent, com veurem,
a parlar de pel·lícules antigues com si fossin
estrenes, i de les estrenes com si fossin clàssics,
és especialment eficaç i interessant. Perquè el seu
arsenal crític es transformi en una eina útil a l’hora
de desenvolupar un exercici de posada en relació
de pel·lícules en el marc d’aquest mateix cicle, «Le
Cinéma de Trafic», Biette opta per dos criteris: la
proximitat i la cohesió. Tots els cineastes triats
(a saber: Adolpho Arrietta, Jean-Marie Straub i
Danièle Huillet, Manoel de Oliveira i Jacques
Davila) compten amb una relació més o menys
directa amb Biette: Arrietta, cineasta a qui el crític

Eyes, revista editada pel propi Bleecker St. Cinema, el
1977, i posteriorment es va recuperar de forma parcial a:
KROHN, Bill (Data de publicació desconeguda). Les Cahiers
du cinéma. 1968-1977. Consultat el novembre de 2012.
Earthlink. Recuperada de <home.earthlink.net/~steevee/
Daney_1977.html>.
8. Aquestes paraules de Jonas Mekas, de procedència incerta,
encara que suposadament transcrites en el pressbook del
film, s’han publicat, entre d’altres llocs, al programa de mà
del cicle «Was ist Film» de Peter Kubelka («Filmprogramm
Zyklus ‘Was ist Film’», Österreichisches Filmmuseum,
Viena, 1995).
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francès convida en l’única sessió presentada9, no
només estava en l’òrbita de Biette des de feia
anys, sinó que fins i tot va arribar a filmar ni més
ni menys que la seva orella a Le Château de Pointilly
(Adolpho Arrietta, 1972). Jacques Davila, igual
que Biette, va participar a la pel·lícula col·lectiva
de la productora Diagonale10, segell on, sota la
tutela de Paul Vecchiali, es va realitzar Le Théâtre
des matières, primera obra de Biette, el 197711. JeanMarie Straub es va servir de Biette com a actor a
Othon, Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer,
ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son
tour (Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, 1970),
i finalment, Party, de Manoel de Oliveira (1998),
està produïda per Paulo Branco, igual que Loin de
Manhattan (1982), Trois ponts sur la rivère (1999) y
Saltimbank (2003), de Jean-Claude Biette. Fins i
tot més enllà d’aquesta dada, la figura d’Oliveira,
i fins i tot la de Portugal, resulten decisives en
l’evolució estètica de Biette, que culminaria amb
la filmació a Lisboa i Porto de Trois ponts sur la
rivière. El descobriment del cinema portuguès
(que va tenir el seu major valedor en els Cahiers
en la figura de Serge Daney, i que va adquirir en
realitat molta més importància a Trafic) suposa
per a Biette la possibilitat d’una relació encara
més lúdica amb la paraula, un paisatge urbà
més equívoc, laberíntic, decadent i misteriós, i
una via per a portar encara més lluny el seu estil
interpretatiu i la relació que aquest té amb el
teatre (l’única obra de teatre de Biette, Barbe bleue,
seria posada en escena a Portugal, i interpretada
per Luis Miguel Cintra). Portugal i Oliveira són,
per dir-ho d’alguna manera, un viatge personal de
Biette, un redescobriment intern que afecta el seu
cinema i la seva escriptura. I si mostrar pel·lícules
és en certa manera mostrar-se a un mateix, en
aquest cas això és així més que mai.

Primer criteri, doncs, el de, si es vol, una
família. Criteri reforçat per l’espai en què el cicle
té lloc. La sala de projeccions del Jeu de Paume
no només comença a funcionar de forma coetània
al naixement de Trafic (que es va celebrar amb
una taula rodona precisament en aquesta sala),
sinó que els criteris de selecció duts a terme per
la directora de programació, Danièle Hibon,
avancen en molts moments de la mà dels criteris
editorials de la revista12. Cal tenir també en compte
que, pocs mesos abans, Trafic havia programat ja
un cicle més breu, en el qual Jean-Claude Biette
seleccionà, justament, dues pel·lícules de Manoel
de Oliveira13. Entengui’s doncs aquesta noció de
“projecte col·lectiu” en el seu sentit més literal, el
de la construcció d’un espai físic (a les pàgines d’una
revista, entre els murs d’una sala de projeccions)
en el qual les pel·lícules poguessin cohabitar. No
oblidem que el Jeu de Paume, dins dels seus signes
d’identitat, es caracteritza per una gran proximitat
amb els cineastes (siguin aquests d’avantguarda o
no), als quals constantment es convida a presentar
les seves noves obres, o fins i tot a mostrar-les en
ple procés de desenvolupament. Al mateix temps
que la programació habitual del Jeu de Paume ajuda
a acotar i definir un territori en el qual la revista
pot sentir-se còmoda programant, aquesta també
permet a la institució seguir definint l’extensió
dels seus murs, la riquesa de la seva posició com a
proveïdor de cinema per a un cert públic. Tornar,
en un espai així, a l’obra d’una sèrie de cineastes
referencials per a una publicació, com succeeix en
aquest cas amb Oliveira, permet captar tot el que de
permeable té una pel·lícula, la seva evolució en el
temps, la seva pròpia vitalitat. En definitiva, veure
el cinema com un cos viu, i no com un objecte
inert en el si d’una societat audiovisual on només
ella tingués el privilegi del canvi.

9. Es tracta de Merlín – Adolfo Arrietta, 1998.
10. L’Archipel des Amours (Jean-Claude Biette, Cécile Clairval,
Jacques Davila, Michel Delahaye, Jacques Frenais, Gérard
Frot-Coutaz, Jean-Claude Guiguet, Marie-Claude Treilhou
i Paul Vecchiali, 1983).

12. Altres publicacions franceses convidades a programar
o col·laborar en cicles del Jeu de Paume són Vertigo, revista
també trimestral, per a una integral de James Benning,
o l’extinta Cinéma. Igual que Trafic, la pròpia institució
semblava constatar que la crítica està cada vegada més lluny
de les revistes mensuals.

11. El propi Vecchiali és el muntador de la pel·lícula de
Davila mostrada en el cicle de Trafic.

13. Acto de primavera (Acto de Primavera, Manoel de Oliveira,
1963) i La caja (A Caixa, Manoel de Oliveira, 1994).
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Segon criteri, o segon detall que crida l’atenció
en aquesta selecció: essent una programació no
limitada pels espais geogràfics o temporals (trobem
en ella des d’El moderno Sherlock Holmes [Sherlock
Junior, Buster Keaton, 1924], fins a La Vallée Close
[Jean-Claude Rousseau, 1996], passant per Uirá, Um
Índio em Busca de Deus [Gustavo Dahl, 1973]), Biette
tria mostrar, durant sis dies, pel·lícules d’un reduït
origen geogràfic (Portugal, França i Alemanya), i
un lapse de temps relativament breu (1956-1990,
si bé la pel·lícula de 1956 marca una notable
excepció, ja que la següent més antiga és de 1966).
Pot argumentar-se que aquest lapse de temps no
és, en realitat, tan breu. Però si per alguna cosa
va destacar precisament el bagatge crític de JeanClaude Biette en els Cahiers du cinéma (recuperat en
el llibre Poétique des auteurs), va ser per l’abundància
de textos sobre cineastes clàssics americans, en
particular Fritz Lang, Jacques Tourneur, Samuel
Fuller, Allan Dwan, Frank Borzage… És més, la
veritable aposta de la seva rúbrica «Les fantômes
du permanent» (dedicada a les pel·lícules que es
programaven per televisió, i que pot trobar-se en
els exemplars de finals dels 70 i principis dels 80)
era, justament, la de servir-se d’aquest mitjà com
una eina que permetés apropar-se realment a les
pel·lícules, sense deixar-se portar per tot aquest
mantell que les recobreix en el moment de la
seva estrena (mantell teixit amb una mica de tot
i encara més: publicitat, recepció crítica, context
social, reputació momentània i efímera de les
persones involucrades en la seva realització…;
mantell, en definitiva, que poc abriga). Eren anys
de regeneració a la revista: el període maoista es
percebia com un buit insalvable, i pocs podien
14. Idea formulada en multitud de textos i ocasions. Serveixi,
per a no multiplicar referències, aquesta: «Río Bravo clausura,
com és sabut, simbòlica i materialment, l’era clàssica del
gran cinema de la decepció monocroma; el cinema, vaja.»
(SKORECKI, 2001: 10).
15. La definició concreta de cineasta és formulada per
Biette de la següent manera: «És cineasta aquell que
expressa un punt de vista sobre el món i sobre el cinema,
i que en el mateix acte de fer una pel·lícula, compleix la
doble operació de vetllar al mateix temps per mantenir la
percepció particular d’una realitat (a través d’un determinat
relat, d’uns actors determinats, d’un espai i un temps
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creure en aquest moment que es pogués seguir
parlant de cinema de la mateixa manera (Skorecki
és el més precís en parlar de la mort del cinema
«tal com ho coneixíem»: va ser amb Río Bravo
[Howard Hawks, 1959]14). Es tractava de salvar
aquest buit i de poder conservar una relació directa
amb la pel·lícula, doncs, tenint-la, era tot un món
el que podia ser invocat, el que podia ser tingut en
compte, el que podia ser viscut.
És cert que després de fundar amb Serge
Daney la revista Trafic, el 1991, la presència dels
cineastes clàssics comença a disminuir en els
textos de Biette, però mai desapareix. Podem
intuir, això sí, una tendència lleugerament major
cap a la teoria (de forma totalment lúdica), si bé
fins i tot aquesta ve a il·lustrar el seu recorregut
en els Cahiers: per exemple, les referències a la
“retòrica” (terme que ell empra per a referir-se a
un codi que, en ser seguit, impediria que una obra
fes “soroll” en el seu propi context) en l’article
«Qu’est-ce qu’un cinéaste» (BIETTE: 1996:
5-15), permeten comprendre la iniciativa crítica
esmentada més amunt respecte a «Les fantômes
du permanent». Tals referències poden resumirse (amb inexactitud) així: no ha de ser considerat
cineasta aquell realitzador que, en les seves
pel·lícules, accepti la retòrica de la seva pròpia
obra, el seu codi discursiu, com a part d’alguna
cosa ja donada de forma universal i natural, i
l’anàlisi de la qual estigués prohibit. És a dir, on la
percepció de la realitat d’una pel·lícula provingui
de «la sensibilitat de l’època i no d’un home sol»,
essent l’exemple emprat Ladrón de bicicletas (Ladri
di biciclette, Vittorio de Sica, 1948)15. Aquesta idea
determinats) i a expressar-la partint d’una concepció general
de la fabricació d’una pel·lícula, que és, ella també, única i
singular, que resulta d’una percepció i d’una assimilació de
les pel·lícules que la precedeixen, i que li permet, a través
d’una llarga successió de maniobres subterrànies que el
cineasta pot perfectament ignorar o deixar complir-se en
un ensonyament de la consciència, o pensar de cap a peus,
trobar solucions personals i singulars a què han de ser en tal
pel·lícula, en el moment sempre canviant en què es fabrica,
el seu relat, els seus actors, el seu espai, el seu temps, amb
sempre una mica més, per poc que sigui, de món que de
cinema» (BIETTE, 1996: 5-15).
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que aquí serveix per a distingir un cineasta (ser
capaç de qüestionar la retòrica del seu temps), pot
aplicar-se a la seva pròpia iniciativa crítica anterior,
intentant apropar-se a les pel·lícules clàssiques
més enllà de la retòrica comuna a totes elles, i que
pot desprendre’s com fullaraca en apropar-nos a
aquestes pel·lícules com si ho féssim per primera
vegada.

En resum, no pot atribuir-se aquesta selecció
a una presumpta i violenta evolució crítica, sinó
a una altra raó ben diferent: la programació dins
d’un projecte col·lectiu, com dèiem abans, implica,
per a Biette, la necessitat d’una idea col·lectiva del
cinema, de sentir-se partícip (com a crític, com a
cineasta) d’una certa visió del cinema i del món.
Del cinema com un univers variable, misteriós,
en el qual capbussar-se una vegada i una altra
sense que el seu sentit s’esgoti; o, parafrasejant

Oliveira, es tractaria d’acceptar el cinema com
«una saturació de signes magnífics banyats en la
llum de la seva absència d’explicació» (GODARD
i OLIVEIRA, 1993). Col·lectiu, o família, molt
més ferma perquè és provinent dels marges
socials i geogràfics del cinema. Amb l’excepció de
la pel·lícula de Davila (encara que aquest va néixer
a Algèria i com a cineasta respon perfectament
a una idea de marginalitat o excepció), tots els
llargmetratges escollits són obres marcades per la
idea de l’estranger: a Flammes (Adolpho Arrietta,
1978), Arrietta, cineasta espanyol, filma una jove
que fantasia amb la idea de ser salvada per un
bomber espanyol (Xavier Grandès, amb el seu
indissimulat accent) del castell on viu aïllada amb
el seu pare; a Party (Manoel de Oliveira, 1996), el
portuguès Oliveira reuneix a les Açores un actor
francès i una actriu grega (Michel Piccoli i Irene
Papas) per a conversar en francès amb Leonor
Silveira i Rogério Samora; i, finalment, a Lecciones
de historia (Geschichtsunterricht, Jean-Marie Straub
i Danièle Huillet, 1972), els francesos Straub i
Huillet roden a Itàlia amb actors alemanys que
interpreten el text de Bertolt Brecht Die geschäfte
donis herrn Julius Caesar. De tal trobada: la idea
d’eliminar del cinema qualsevol acostament
patriota, orgullós de la llengua18. Enriquir la paraula
(ja que, en els quatre llargmetratges projectats, es
tracta l’efecte de la paraula en la imatge) d’una
sonoritat alienada. La paraula pronunciada per una
ànima estrangera es converteix immediatament
en matèria, és interpretada en el sentit purament
musical del terme, s’adhereix violentament a la
matèria mateixa de la pel·lícula, la modifica, la
retorça, l’obliga a perdre’s i permet així evocar

16. Si bé per projecte i formal i relat (entengui’s escriptura),
és senzill comprendre a què es refereix Biette, el sentit
de «dramatúrgia» és més particular i complex. Es refereix
a aquest quelcom que sorgeix en filmar un actor donant
vida a un personatge, quelcom immediatament dramàtic,
en tant que acció instantània d’ells mateixos, un material
brut del qual tota pel·lícula se serveix sense poder arribar a
controlar-lo realment.

de Biette. Cert és que aquest mètode té poc de realment
teòric, i que és més aviat una reflexió de cineasta, que busca
introduir-se en el mecanisme que mou una pel·lícula en el
curs de la seva realització i del que ell resulta, però els
textos esmentats de Biette proven el seu interès, així com
el fet que altres crítics posteriors, com Serge Bozon o jo
mateix, hàgim sentit la temptació d’aplicar aquest mètode
a d’altres pel·lícules.

L’altre gran text teòric publicat per Biette a
Trafic, «Le Gouvernement des Films» (BIETTE,
1998: 5-14), defineix un mètode segons el qual
en tota pel·lícula hi ha una batalla entre tres
elements: dramatúrgia, relat i projecte formal16,
de manera que, resolent aquesta regla de tres, pot
extreure’s la realitat que opera en un film. Aquest
mètode, diguem-ne teòric, s’aplica indistintament
en textos posteriors respecte a un cineasta clàssic,
Raoul Walsh, predilecció de Biette ja des dels
temps de Cahiers17, i a un cineasta posterior,
Stanley Kubrick, centrant-se particularment en
una pel·lícula contemporània, Eyes Wide Shut
(Stanley Kubrick, 1999). El procés crític del Biette
dels Cahiers roman, doncs, inalterable.

17. En una exhibició de dialèctica, un altre text, «La
barbe de Kubrick», aplicarà aquest mètode a un cineasta,
en aquesta ocasió, lluny de ser una predilecció personal

18. En aquest sentit, veure el breu text de Biette sobre la
relació entre Josef von Sternberg, Robert Bresson i el propi
Jean-Marie Straub (BIETTE, 2001: 115-117).
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l’inefable (Biette va ser un gran cineasta de
l’inefable, formulat aquest concepte en el seu
cinema no només per l’esmentada idea de la
paraula estrangera –també ocasionalment–, sinó
pel poder màgic, gairebé de conjur, que en les
seves obres adquireixen els jocs de paraules).

Aquesta mal·leabilitat és tan poderosa que,
de fet, converteix Arrietta en el cineasta del que
és més difícil escriure entre tots els escollits. No
en va, malgrat la importància d’Arrietta per a
la creació de Biette, aquest amb prou feines va
escriure sobre el cineasta espanyol19 (BIETTE,
1978a: 53), i a la presentació de Merlín en el cicle
(amb posterior col·loqui entre els dos cineastes),
la idea bàsica formulada per Biette, lluny de
declamacions acadèmiques, podria resumir-se
com: «Vaig a mostrar-los l’obra d’un cineasta
que fa venir ganes de fer pel·lícules». Cinema
que no es presta a la paraula, doncs, però que
s’obre a la programació com la més pregnant
peça d’un muntatge, com el tall fonamental d’una
pel·lícula. Perquè, després de visitar aquest espai

llunyà de tota realitat, com és el de la mansió
familiar de Flammes, el jardí de Party es converteix
també en un lloc proper al mite, als elements
de la naturalesa. La mecanicitat dels gestos dels
actors d’Arrietta (les partides de cartes i els jocs
d’equilibris) inunden les cuixes de les dones
d’Oliveira, accentuant la relació entre el gest i la
paraula, i subratllant, en definitiva, la presència
del desig i la senectut d’aquest en la pel·lícula.
De la mateixa manera, en els diàlegs de Straub,
precisament pel xoc entre l’estatisme de les altres
dues pel·lícules i la mobilitat d’aquesta, l’actor es
converteix en matèria pura. Però la relació és més
poderosa encara en el cas de Qui embrasse trop…,
la qual comença, a més, amb un pla gairebé
idèntic al de Flammes. Entre els diàlegs absoluts
dels personatges que es pensen i es modifiquen a
si mateixos, com qui passa una sèrie de proves de
Party i el territori fantàstic d’Arrietta, els silencis
i distàncies provocades per l’evidència de la
fugacitat del desig dins de la parella converteixen
els enamorats de Davila en criatures marcades
per un atavisme fatal, com si fossin personatges
extrets de La mujer pantera (Cat People, Jacques
Tourneur, 1941). En definitiva, es forma una idea
de la monstruositat de la parella, mentre que els
seus dos elements són incapaços d’escapar a una
marca maligna que els impediria romandre junts
o ser normals. No és casual que Biette estigués
literalment obsessionat amb La parada de los
monstruos (Freaks, Tod Browning, 1932) (BIETTE,
1978b: 23-26), ni que la seva pròpia pel·lícula Trois
ponts sur la rivière canviï totalment a la llum d’aquesta
programació, amb la parella formada per Jeanne
Balibar i Mathieu Amalric sotmesa al signe d’una
incomoditat malaltissa que comença a germinar
des del seu retrobament. Recordem el mètode
de treball de Tourneur, marcat per la discreció,
el silenci, l’aproximació gairebé murmurada entre
l’actor i l’espectador (SKORECKI, 1978: 3943). La presència de l’invisible en la realitat, del
món espiritual, només pot ser percebuda si ens
apropem a ella de puntetes, de forma prudent.

19. En aquest article, Biette destaca precisament el caràcter
inabastable del cinema d’Arrietta: «Aventura una multitud

d’ombres que encanten, però que s’escapen a qui vol apoderar-se d’elles com a objectes».

Així, Flammes es converteix en la pel·lícula
més mal·leable del cicle, i la que més afecta la resta
de les projeccions. La influència de Cocteau és
notòria (l’altre llargmetratge d’Arrietta projectat,
Merlín, és una adaptació directa de l’autor francès),
però seria absurd voler negar l’aroma que la
pel·lícula desprèn a Sèrie B americana (BOZON,
2012: 92), ja des del pla inicial (una lluna coberta
per uns núvols que es tornen negres, en fum de
foc) o el final (els “herois” solcant el cel en un
tancat pla d’avió, sobre el qual tornen a passar
núvols cada vegada més negres, amb el més
econòmic dels artificis). Tampoc pot negar-se
que del valor artesà propi de la inventiva arriettiana
de l’escena, la pel·lícula es converteix gairebé en
un objecte, i sense dificultat podríem imaginar que
aquesta pel·lícula, si canviéssim la seva naturalesa,
eliminant simplement la seva banda de so, podria
formar part de la instal·lació d’algun museu.
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Cineasta de muntatge discret, però omnipresent,
dialèctic i obert a l’entrada d’elements discordants,
íntims, tímids i lúdics (el cèlebre pla de l’esquirol
a Le complexe de Toulon [1996]), Biette obté de
la unió d’elements similars, però diferents, un
temps, una llum, una veu que il·lumina cadascuna
de les pel·lícules triades i, al mateix temps, com
en una pel·lícula de Tourneur, permet que
convisqui la realitat amb el seu encantament: les
obres dels grans cineastes solen caracteritzar-se
per permetre il·lustrar l’obra d’altres cineastes,
comprendre-la, per llunyans o diversos que siguin.
Arrietta, cineasta mostrat, però d’obra inefable (no
podria ser precisament aquest caràcter inefable
el que féu que Biette veiés a Arrietta com un
cineasta «que fa venir ganes de fer pel·lícules»,
és a dir, un cineasta capaç de fer emergir en la
seva obra el secret, en aquest cas, una vinculació
amb Tourneur; i que precisament la seva obra,
en el marc d’un cicle, revelés justament aquesta
naturalesa encantada?), actua en aquest programa
gairebé com els personatges principals de
Shakespeare, que tenen més influència en l’obra

quan no estan presents en l’escena que quan
hi són20. Les seves pel·lícules es converteixen
en les fetilleres del cicle en invocar a Tourneur
sense necessitat d’anomenar-lo i convertir-lo en
un murmuri subterrani que ressona també a la
pel·lícula dels Straub. En la tènue llum tourneriana
invocada a les mansions d’Arrietta i Oliveira, es
potencia el caràcter espiritual i místic del cinema
de la parella, i als carrers recorreguts pel cotxe del
protagonista, com en el violent zoom final sobre
la font, no només és el pes de la història el que
percebem, sinó la seva mirada materialitzada en
un miler d’ulls invisibles21.

20. Amb el que, de pas, Biette faria una valoració crítica de
l’obra d’Arrietta, malgrat amb prou feines haver escrit sobre
ell, en vista de la seva pregnància en el si de la programació,
ja que la seva obra permetria interpretar i valorar la dels
altres, característica pròpia, com ja he dit més amunt, a tot
gran cineasta.

abans incomentable s’introdueix en el diàleg de la revista amb
el treball d’autors com Tacita Dean o el mateix Mekas, però
el camí es completa en la direcció contrària, incloent-se
pel·lícules d’autors com Steven Spielberg o Woody Allen,
mentre que el cinema americà “oficial” havia estat justament
ignorat en l’esmentada llista dels Cahiers dels 70, amb la
discreta excepció de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola i
George Lucas. N’hi ha prou amb imaginar la càrrega poètica
que Craneway Event (Tacita Dean, 2009) pot aportar a l’univers
futurista d’A.I. Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence: A.I.,
Steven Spielberg, 2001) i la buida malenconia que aquesta
pot retornar-li, o com el discurs sobre l’idealisme de Vaselina
roja (Palombella rossa, Nanni Moretti, 1989) pot insuflar
de contingut polític els protagonistes de Crash (David
Cronenberg, 1996), per fer-se una idea del punt en què es
troba l’evolució del projecte Trafic.

21. «Ningú que hagi filmat els paisatges, en immobilitzar-se,
no els ha sembrat d’ulls. Exactament com si es tractés de
personatges» (BREWSTER, 1983: 3).
22. L’esmentat nombre especial del vintè aniversari de la
revista, i el cicle en el Centre Georges Pompidou, tots dos
de finals de 2011, testimonien i continuen aquest treball
invisible del fora de camp crític. Vint crítics de la revista
havien d’escollir una pel·lícula realitzada des de la creació de
la publicació. Posada al dia d’una revista per a passar comptes
amb el seu temps, però també collita recollida: l’avantguarda

Aquestes trobades silencioses i secretes,
íntimes, ajuden a avançar el discórrer de Trafic
a través de la programació22, a incorporar en ell
evolucions violentes i generoses; un possible
redescobriment del cinema que doni entrada
a obres cada vegada més diverses. El cinema
contemplat com un cos en moviment, sotmès a
les forces del muntatge i del temps que operen en
la concepció d’un cicle de pel·lícules. ●
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Cicle «Le cinéma de Trafic», auditori del museu del
Jeu de Paume, 17 de març-12 d’abril de 1998.
Pel·lícules escollides por Jean-Claude Biette:
El crimen de la pirindola (Le Crime de la toupie, Adolpho
Arrietta, 1966)
Flammes (Adolpho Arrietta, 1978)
La imitación del ángel (L’Imitation de l’ange, Adolpho
Arrietta, 1967)
Merlín (Adolpho Arrietta, 1990)
Qui trop embrasse... (Jacques Davila, 1986)
Party (Manoel de Oliveira, 1996)
O Pintor e a Cidade (Manoel de Oliveira, 1956)
Lecciones de historia (Geschichtsunterricht, Jean-Marie Straub i
Danièle Huillet, 1972)
Pel·lícules escollides per Patrice Rollet:
In the Street (James Agee, Helen Levitt i Janice Loeb,
1952)
All my Life (Bruce Baillie, 1966)
Castro Street (Bruce Baillie, 1966)
Little Girl (Bruce Baillie, 1994-1995)
Quixote (Bruce Baillie, 1964-1965)
Roslyn Romance (Is it really trae?) (Bruce Baillie, 1977)
Valentin de las Sierras (Bruce Baillie, 1968)
Gallos de pelea (Cockfighter, Monte Hellman, 1974)
Birth of a Nation (Jonas Mekas, 1996)
El color de las granadas (Sayat Nova, Serguei Paradjanov,
1968-1969)
La Vallée close (Jean-Claude Rousseau, 1995)
Leave me Alone (Gehrard Theuring, 1975)
Pel·lícules escollides per Raymond Bellour:
Saute ma ville (Chantal Akerman, 1963)
Charlotte et son Jules (Jean-Luc Godard, 1959)
El moderno Sherlock Holmes (Sherlock Jr., Buster Keaton,
1924)
Time Indefinite (Ross Mc Elwee, 1992)
How I Learned to Overcome my Fear and Love Arik Sharon
(Avi Mograbi, 1997)
Le Bassin de J.W. (João Cesar Monteiro, 1997)
Rock Hudson’s Home Movies (Mark Rappaport, 1992)
Archives de performances (Roman Signer, 1982-1997)
El niño salvaje (L’Enfant sauvage, François Truffaut, 1970)
Pel·lícules escollides per Sylvie Pierre:
Maïcol (Mario Brenta, 1988-1989)
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Uirá, Um Índio em Busca de Deus (Gustavo Dahl, 1973)
Song of the Exil (Ke tu qiu hen, Ann Hui, 1989)
A Ilha de Moraes (Paulo Rocha, 1984)
Rentrée des classes (Jacques Rozier, 1955)
Les Sacrifiés (Okacha Touita, 1982)
Pel·lícules seleccionades per al vintè aniversari de
la revista Trafic:
A.I. Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, Steven
Spielberg, 2001), presentada per Jonathan Rosenbaum
Le Bassin de J.W. (João César Monteiro, 1997), presentada
per Marcos Uzal
La Belle Journée (Ginette Lavigne, 2010), presentada per
Jean-Louis Comolli
Café Lumière (Hou Hsiao-Hsien, 2003), presentada per
Frédéric Sabouraud
Craneway Event (Tacita Dean, 2009), presentada per Hervé
Gauville
Crash (David Cronenberg, 1996), presentada per Mark
Rappaport
Encontros (Pierre-Marie Goulet, 2006), presentada per
Bernard Eisenschitz
Film Socialisme (Jean-Luc Godard, 2010), presentada per
Jean Narboni
Un hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä, Aki
Kaurismäki), presentada per Leslie Kaplan
Inland (Gabbia, Tariq Teguia, 2008), presentada per
Jacques Rancière
Lejos (Loin, André Téchiné, 2001), presentada per Jacques
Bontemps
Misterios de Lisboa (Mistérios de Lisboa, Raoul Ruiz),
presentada per Jean Louis Schefer
Vaselina roja (Palombella rossa, Nanni Moretti, 1989),
presentada per Fabrice Revault
El sueño de Casandra (Cassandra’s Dream, Woody Allen,
2007), presentada per Marie Anne Guerin
Saraband (Ingmar Bergman, 2003), presentada per
Raymond Bellour
Soy Cuba, el mamut siberiano (Soy Cuba, O Mamute Siberiano,
Vicente Ferraz, 2005), presentada per Sylvie Pierre
El último verano (36 vues du pic Saint-Loup, Jacques Rivette,
2009), presentada per Pierre Léon
El valle de Abraham (Vale Abraão, Manoel de Oliveira),
presentada per Youssef Ishaghpour
Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen? (Gerhard
Benedikt Friedl, 2004), presentada per Christa
Blümlinger
Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas (Fluxus)
(Jonas Mekas, 1992), presentada per Patrice Rollet
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Memòries d’un programador retirat
Memories of a Retired Film Programmer
Eduardo Antín, Quintín
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RESUM

ABSTRACT

Des de la seva experiència personal com a director artístic del
Buenos Aires Festival Internacional de Cinema Independent
(Bafici), entre 2001 i 2004, l’autor comenta els criteris
editorials i la política de programació del festival en aquells
anys, segons l’objectiu de construir una arquitectura, un
conjunt de seccions que es complementessin, potenciessin
i no tinguessin jerarquies desiguals de manera que el festival
no tingués un centre esperat i una perifèria ignorada, sinó
una diversitat el més compacta possible. La idea era traçar
una programació de “gènere i avantguarda”, com a manera
d’excloure el que hi havia enmig: les pel·lícules fabricades
per a festivals. Després, es comenten els canvis que des
d’aquells anys ha originat la tecnologia digital en l’accés a
les pel·lícules, i les tendències que s’han anat creant en els
festivals internacionals i entre la crítica. Finalment, l’article
se centra en les Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard,
com a màxim exponent de cinema comparat, i de filosofia
o pensament sobre la relació entre el cinema i el món.

Based on his experience as artistic director of the Buenos
Aires International Festival of Independent Film (BAFICI)
from 2001 until 2004, Quintín reflects on the editorial
criteria and programming politics of the festival during this
period. These aimed at creating a series of complementary
sections, that would potentiate each other and avoid
unbalanced hierarchies, so that the festival didn’t turn around
an expected centre and an ignored periphery, but was rather
organised as a diversity as compact as possible. The core
idea of the festival was to showcase ‘genre and avant-garde’
film, as a way to exclude what was most common in this
context: the films produced for the festivals. Furthermore
the essay also elaborates on the changes produced by
digital access to films over that period, and the ensuing
transformations in international festivals and film criticism.
Finally, the article focuses on Jean-Luc Godard’s Histoire(s)
du cinéma (1988–1998), as a perfect example of comparative
cinema, and of a philosophy or thought on the relationship
between cinema and the world.
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Entre 2001 i 2004 vaig ser el director del
Festival de Cinema Independent de Buenos
Aires (Bafici). No fou un treball difícil. El
nostre principal problema a partir de 2002
va ser de diners, ja que l’Argentina travessava
llavors grans dificultats financeres. El més
complicat era aconseguir que els agents de venda
internacionals cedissin els drets de les pel·lícules
que triàvem per uns pocs dòlars. Però com entre
1999 —quan es va fundar el festival— i 2001 va
córrer la veu que el festival era interessant, els
cobdiciosos agents ens miraven amb simpatia.
De manera que era només qüestió de seleccionar
pel·lícules i posar-les allà. Teníem un gran
avantatge: hi havia molts directors importants
l’obra dels quals no s’havia exhibit a l’Argentina.
Poso com a exemple els Straub, dels quals
s’havia vist un sol film, i amb això queda tot dit.
Però a més, hi havia una gran avidesa entre el
públic, una mica fart de les estrenes comercials
i amb certa nostàlgia de menús més originals
i més variats a la cartellera, com els que eren
normals anys abans a Buenos Aires. Poso un
exemple il·lustratiu. Abans de la meva primera
edició com a director, jo havia vist a la Quinzena
dels Realitzadors de Cannes Las armonías de
Werckmeister (Werckmeister harmóniák, Béla Tarr,
2000) i la pel·lícula m’havia interessat molt. Un
amic holandès, el crític Peter Van Bueren, em
parlava sempre de Tarr i jo tenia molta curiositat
per veure alguna pel·lícula seva. Després em vaig
assabentar que Tarr tenia una pel·lícula de set
hores que es deia Sátántangó (Béla Tarr, 1994).
Em vaig adonar immediatament que a Buenos
Aires una pel·lícula amb aquest títol, en blanc
i negre i amb plans seqüència interminables
no podia fallar. Així que programàrem Las
armonías de Werckmeister i Sátántangó i va ser un
èxit. Sátántangó es va passar dues vegades amb la
sala plena, la gent es barallava per a aconseguir
entrades i tothom va sortir extasiat. Excepte la
meva mare, que tenia una misteriosa desconfiança
cap als hongaresos. Fins al dia de la seva mort
em va retreure que haguéssim mostrat aquella
pel·lícula. No puc contradir-la perquè mai vaig
veure Sátántangó, però en Béla em va semblar un
tipus entranyable.

Com els dic, allò era molt fàcil. Calia tenir
una mica d’intuïció, estar disposat a córrer
riscos (que no eren molt grans) i a aprofitar que
l’esnobisme (sense el qual les empreses culturals
són irrealitzables) jugava al nostre favor. El
que teníem per a oferir era nou, fresc i exòtic.
I es renovava cada any. Teníem bons assessors
internacionals, com Mark Peranson, que avui és
el director de programació de Locarno, o Olaf
Möller, que sempre va conèixer un munt de filipins
estranys. Tot va sortir tan bé que, en lloc de dirnos que portéssim determinats cineastes famosos,
la premsa local ens preguntava de quin nou geni
desconegut anàvem a oferir una retrospectiva. En
aquella època, no hi havia descàrregues d’Internet
ni edicions de clàssics i rareses en DVD, i per a
conèixer les novetats calia viatjar o esperar que
arribés el Bafici.
Clar que el glamour sempre ajuda: el 2001
va venir Jim Jarmusch, que era gairebé com
tenir Mick Jagger. I va venir Olivier Assayas
acompanyat per Maggie Cheung, en aquells
dies la seva dona. Recordo que tot el staff,
encapçalat pel director, feia cua per fer-se fotos
amb la Maggie. Però també vam tenir aquell any
una mostra coreana, quan el nou cinema coreà
emergia amb gran força. Lee Chan-dong va
estar en el jurat i vam mostrar pel·lícules seves,
de Hong Sang-soo, de Bong Jung-ho, de Jang
Sun-woo, que juntament amb algunes exhibides
en els anys anteriors, van crear aficionats al
cinema coreà. Deixin-me dir que la pel·lícula
guanyadora d’aquell any va ser Platform (Jia
Zhangke, 2001). Jia havia vingut a Buenos Aires
el 1999 amb Xiao Wu (1998), una pel·lícula
que em va enlluernar però que no va guanyar
cap premi en aquell moment (es va exhibir en
16mm!), de manera que vaig decidir que calia
reparar aquest error i ho vaig aconseguir. Al
jurat vam posar a Jonathan Rosenbaum perquè
fes la feina. També estaven Beatriz Sarlo,
prestigiosa intel·lectual argentina, Simon Field,
director de Rotterdam i, al darrer moment, va
cancel·lar el seu viatge Roberto Bolaño, però la
seva foto figura al catàleg. Glamour, glamour
per a entesos.
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I per si això fos poc, estava el nou cinema, o
cinema independent argentí, que en aquella època
s’havia posat de moda. El 1999, es va presentar al
Bafici Mundo grúa de Pablo Trapero, que després
va tenir una gran carrera internacional. A partir
de llavors, molts programadors de festivals
internacionals van decidir venir a Buenos Aires
per a pescar alguna cosa. Això ens posava en
un lloc complicat, i la producció d’aquell any
no era particularment interessant, encara que
incloïa Sábado (Juan Villegas, 2001) i Balnearios
(Mariano Llinás, 2001). Fins que un dia, va
aparèixer un jove tímid amb els cabells llargs amb
un VCR. Era Lisandro Alonso, que venia a veure
si ens interessava La libertad (2001). Vam caure
enlluernats, ens abraçàvem com si haguéssim
aconseguit Messi per a l’equip del barri, però
als pocs dies la van convidar des de Cannes.
Al final, Thierry Frémaux ens va deixar passar
la pel·lícula una vegada, fora de competició.
Aconseguírem una mena d’empat. Era molt
difícil llavors descobrir alguna cosa des de Buenos
Aires. Ni tan sols a Lisandro Alonso. En els anys
posteriors, el colonialisme festivaler es tornaria
més accentuat gràcies als laboratoris i les beques
per al desenvolupament de projectes, els cursos de
Sundance, la Residència de Cannes: els cineastes
del futur tenen els seus centres d’entrenament a
les Masies del Primer Món.
Però programar és més que aconseguir
premieres mundials o internacionals, un joc que
juguen els grans festivals però que en els perifèrics,
com és el cas del Bafici, és completament absurd
i porta a degradar la qualitat de la selecció. Quan
un director argentí aconsegueix que a Berlín o
a Locarno s’interessin per la seva pel·lícula (no
parlem de Cannes) és molt estrany que l’estreni
a Buenos Aires. Encertar amb un descobriment
és una qüestió de sort. I encantar el públic és,
sobretot, una qüestió d’astúcia. Però tot i això, hi
ha un marge per a la inspiració i l’ofici, i aquest
marge s’engrandeix quan s’entén que muntar un
catàleg no és triar una quantitat de pel·lícules
basada en el gust personal dels seus responsables.
Qualsevol, amb un mínim de gust i d’experiència
com a espectador, pot dir sí o no amb certa
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eficàcia. Tinc alguns parents d’edat als quals els
agrada anar al cinema, que no ho farien pitjor que
alguns programadors que vaig conèixer en aquells
anys, gent convençuda que té un gust exquisit i del
que es tracta és de demostrar-ho a cada elecció.
Recentment, encara que el Bafici va ser un
festival més que digne, s’ha imposat el costum
que els programadors votin a l’hora de triar
pel·lícules. Terrible disbarat. Aquesta no és una
activitat que es beneficiï d’aquest tipus d’actituds
democràtiques. Crec que aquest any, a partir de
la nova direcció a càrrec de Marcelo Panozzo
—que va ser programador a la meva època— s’ha
derogat això de la votació. Què fèiem llavors, atès
que és impossible que quatre persones, com érem
nosaltres, es posin d’acord en tots els casos? En
primer lloc, es tracta de construir una arquitectura,
un conjunt de seccions que es complementin,
es potenciïn i no tinguin jerarquies desiguals de
manera que el festival no tingui un centre esperat
i una perifèria ignorada sinó una diversitat el
més compacta possible (d’entre els festivals que
vaig recórrer, només el de Marsella s’apropava a
aquesta oferta compacta, coherent, encara que no
tots els títols valguessin la pena; però el programa
és molt més reduït que el del Bafici; Locarno amb
Olivier Père va tenir també una mica d’això). Els
directors desconeguts, les seccions estranyes, cal
vendre-les, fer que resultin tant o més atractives
per a l’espectador que les competitives, les quals,
en el fons, caldria suprimir com ha aconseguit
la Viennale (un altre mèrit de la Viennale és
que el festival no s’omple de productors ni de
cineastes buscant diners en els work in progress i
altres certàmens per a nous talents, que jo vaig
col·laborar, ai!, a implementar a Buenos Aires).
Després està l’important problema de la
línia editorial. Cal tenir-ne una, encara que sigui
provisòria, perquè els qui busquen pel·lícules
han d’apuntar en la mateixa direcció i no caminar
passejant pels festivals ficant-se a qualsevol sala,
quan se sap que, ara com ara, la possibilitat
que una pel·lícula triada a l’atzar a Toronto, a
Rotterdam o a Sant Sebastià valgui la pena és
baixíssima. Un sap que els criteris de programació
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a la majoria dels festivals són tan aberrants, que
un confia en la selecció de manera inversa (si
van posar tal pel·lícula, per alguna cosa dolenta
serà). Si algun detall m’enorgulleix del treball
d’aquells anys, va ser haver aconseguit que a
partir del segon any amb els programadors (la
meva companya, Flavia de la Fuente, Panozzo
i Luciano Monteagudo) sabíem què era el que
buscàvem. I què buscàvem? Pel·lícules vives que
s’allunyessin el màxim del mainstream festivaler,
caracteritzat per l’acadèmic, el juvenil, el truculent
i l’exòtic. Teníem fins i tot certes regles secretes,
com no mostrar les pel·lícules sobre malalties
terminals, ni les que tinguessin massa escriptura al
darrere, ni massa producció. Preferíem pel·lícules
de gènere o intents impertinents i fins i tot ens
vam adonar que calia fugir dels “documentals
de creació”, aquests monstres formatats per les
televisions europees, i que era preferible mostrar
pel·lícules que informessin d’alguna cosa. Es
tractava d’aconseguir que res del programat fes
olor de ranci. El que triàvem podia ser difícil o
exigent, però no d’una manera previsible. Si als
espectadors els van agradar aquells anys del Bafici
és perquè van entrar a la teranyina que els vam
construir sense que se’n adonessin. Hi havia una
vegada una pel·lícula que es deia Chicken Rice War
(Chee Kong Cheah, 2000) una mena de Romeu
i Julieta ambientada en un mercat de Singapur.
Una extravagància encantadora, igual que aquella
de l’equip de voleibol gay tailandès, el títol de la
qual no recordo. Eren pel·lícules que la premsa
qualificava d’indignes en un festival prestigiós,
i això ens resultava altament estimulant. Era un
gran plaer combinar una retrospectiva de Hou
Hsiao-Hsien amb un melodrama ambientat entre
automobilistes clandestins a prop de Roma, que un
jurat molt high-brow ens va preguntar si la passàvem
perquè teníem un compromís comercial. Encara
no paro de riure’m. Panozzo creu recordar que el
lema que fèiem servir en aquells anys era “gènere
i avantguarda”, com una manera d’excloure el que
hi havia enmig: aquelles pel·lícules fabricades per
a passejar-se pels festivals. No sempre encertàrem,
no sempre vam tenir el coratge necessari per a
rebutjar obres dubtoses i deshonestes. I vam ser
(naturalment) concessius amb el cinema argentí.

Però, d’alguna manera, aconseguírem que les
pel·lícules dialoguessin una mica, que el festival
fos estimulant a partir de la selecció de pel·lícules
i la relació entre elles. O, almenys, això m’agradaria
creure. Si una peculiaritat té la programació d’un
festival és que no deixa petjades tangibles. Tot
s’esvaeix un cop produït i tampoc ajuda gaire
fer-li l’autòpsia a un catàleg: amb els anys, moltes
pel·lícules es tornen desconegudes i tampoc és
possible detectar les omissions dels programadors
ni les raons d’algunes presències i absències.
Però crec que tot ha canviat molt des de
2004 fins avui. En aquests anys, la tecnologia
digital ha fet possible un altre tipus de
circulació de les pel·lícules. A les descàrregues
d’Internet legals i il·legals s’han sumat profusos
llançaments en DVD que permeten recuperar
l’obra de cineastes més o menys introbables. Els
festivals han perdut una mica de carisma perquè
han deixat de ser el cor gairebé excloent de la
cultura cinèfila. Acabo de llegir un tuit que diu
així: “OH DÉU MEU!!! Van a editar en bluray
Bakumatsu Taiyo-donin de Yûzô Kawashima.
Una de les obres mestres ocultes del cinema
japonès!!” No sé de què parla aquest bon home,
però el 2001 no hi havia Twitter, no hi havia Bluray, no hi havia tantes pel·lícules disponibles ni
circulaven fins al punt que algú fes tal afirmació.
Amb aquests canvis, la quantitat d’experts en tot
el cinema mundial es va multiplicant de manera
apreciable, i els festivals perden poder i atractiu
simbòlic. És menys habitual que fa alguns
anys trobar-se amb grans sorpreses. I aquestes
comencen a estar d’alguna manera aïllades.
Donaré alguns exemples. Recordo haver vist al
Bafici de fa pocs anys (després de la meva època)
una retrospectiva de Pere Portabella, cineasta al
que pocs coneixien, fins i tot a Espanya. Gairebé
per casualitat, els que quedàrem enlluernats
per la primera pel·lícula exhibida vam acabar
arrossegant espectadors a les següents. Però,
no sé amb quin cinema actual dialoga el de
Portabella, que és en realitat molt actual. Un altre
cas va ser el d’una part de l’excepcional Mafrouza
(Emmanuelle Demoris, 2007) que em va tocar
premiar com a jurat a Locarno el 2010. Aquesta
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pel·lícula anticipava d’alguna manera la rebel·lió
a Egipte, o més aviat feia veure quin era el seu
caldo de cultiu. Ningú va pensar en aquesta
pel·lícula en termes històrics, ni semblaven
evidents la seva importància ni la profunditat de
la seva perspectiva. Mafrouza no dialoga amb el
“cinema polític” que avui es fa, tan carregat de
certeses i evidències com fa cinquanta anys. És
una altra pel·lícula aïllada, que va circular pels
festivals amb grans dificultats i no va trobar allí
un públic. Un tercer exemple que se m’ocorre
és el de Júlio Bressane, un dels cineastes més
atípics del cinema mundial, el projecte estètic
del qual sembla anar a contrapèl de tot el que
es fa. Vaig veure el primer Bressane a Torí el
2003 (Dias de Nietzsche em Turin [Júlio Bressane,
2001], justament). No la vaig entendre. Anys
més tard, el 2010, em vaig topar amb Bressane
i algunes de les seves pel·lícules a Valdivia. Allí
vaig començar a entendre que estava davant
d’un director no només molt valuós sinó únic.
Aquest any s’anuncia una retrospectiva de
Bressane al Bafici. Potser enlluerni a alguns
espectadors i això serà una recompensa suficient
per a l’esforç del festival. Però no em sembla
que Bressane faci joc amb el cinema que es veu
en els festivals d’avui ni que, en el fons, hi hagi
gaires crítics interessats a dedicar-li l’atenció que
es mereix. Encara que sempre hi ha un alumne
que vol fer una tesi de doctorat sobre un tema
poc conegut.
La raó principal de l’aïllament que observo
en aquests casos és, en la meva opinió, que s’ha
conformat un paradigma del cinema de festivals,
un paradigma que unifica al mateix temps que
exclou, que agrupa un parell de tendències bastant
recents en el cinema contemporani: D’una banda,
prolifera la recerca de joves talents, les pel·lícules
dels quals estan supervisades pels fons d’ajuda que
les coprodueixen. Són pel·lícules molt recolzades
en el guió, molt calculades en la seva prolixitat,
els seus efectes i el seu color folklòric. De l’altra,
estan els nous mestres, els de la generació sorgida
en els últims anys, cada vegada més propera a
certs formats de les arts plàstiques, amb les seves
instal·lacions, els seus projectes comissionats per
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museus. A aquesta barreja s’agreguen pel·lícules
per a grans premis. A Cannes pot guanyar tant
un cineasta pesat i acadèmic com Haneke com
un innovador lleuger i inspirat com Apichatpong
Weerasethakul, encara que en el fons no hi ha
una gran diferència en què guanyi un o un altre,
ja que són part de l’establishment, del glamour.
És que cada vegada hi ha més pel·lícules però,
paradoxalment, la invisibilitat de la gran majoria
s’accentua. Els festivals i les seves parentes les
cinemateques són cada vegada més professionals,
els crítics cada vegada més coneixedors del
cinema, però això reverbera tan sols entre els
iniciats, aquells capaços de manejar un volum
d’informació enorme.
Acabo parlant de Godard i de Jonas Mekas.
De qui es pot parlar quan es toquen aquests temes?
Mekas sempre ha defensat les petites formes del
cinema, les pel·lícules fetes per als amics i per
fora de la història de l’art. Aquestes pel·lícules,
decididament, no estan en els festivals i, fins que
no ho estiguin, el cinema es perdrà en la frivolitat
del seu enorme aparell, un aparell no solament
industrial, sinó també mediàtic i acadèmic, que
només els professionals poden descodificar i
usufructuar. Les pel·lícules fetes per persones a
les quals canta Mekas requereixen un públic de
persones, no d’experts. Godard, per la seva banda,
parlava del diàleg entre pel·lícules, de criticar
una pel·lícula amb una altra, de la possibilitat
de comparar plans, fotogrames i estructures,
una cosa que l’era digital ha posat a l’abast de
tots. A l’època d’Henri Langlois, l’única manera
de fer-ho era passar-se el dia a la Cinemateca i,
així i tot, es corria el risc de produir impressions
més que no pas certeses. Godard va parlar de
comparar pel·lícules fa molts anys i ens va donar
les Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard, 19881998), la major lliçó de cinema comparat de tots els
temps. Però encara que Godard pot haver fundat
una disciplina acadèmica, el seu objectiu mai ha
estat plantejar preguntes que puguin respondre
els alumnes en un examen, de l’estil: quants plans
tenen les pel·lícules de Fritz Lang en relació amb
les de Murnau? Què compara Godard, llavors?
Permetin-me fer un últim rodeig.
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Fa uns anys, poc abans de la seva mort, em
vaig trobar a Viena amb el crític i cineasta JeanAndré Fieschi i li vaig preguntar pels seus anys als
Cahiers du cinéma, a principis dels seixanta. Vam
comentar una pel·lícula sobre els Cahiers que va
fer Edgardo Cozarinsky i que té la particularitat
d’haver irritat tant els cahieristes com els seus
enemics (a Fieschi tampoc li agradava). En
algun moment, hi apareix Fréderic Bonnaud i
pronuncia una frase molt simple i concloent: “Els
Cahiers van guanyar”. Vaig recordar-la a Fieschi
i ell em va contestar: “Si els Cahiers haguessin
guanyat, no estaríem com estem”. Fieschi no es
referia a la revista, ni a la crítica de cinema, sinó
a l’estat del món en general. Ara torno a Godard.
Hi ha a les Histoire(s) du cinéma un moment que
al meu entendre és tremendament important.
Apareix Jean-Paul Sartre parlant de Ciudadano
Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) se li sent

dir: “aquest no és el nostre camí”. Les Histoire(s)
són, entre d’altres coses, una refutació d’aquesta
frase. O, dit d’una altra manera, una manera de
dir que durant cert període de temps, un grup
de joves crítics després cineastes recolzats en
el treball d’un programador boig (Langlois), un
intel·lectual catòlic (Bazin) i l’obra d’un grapat
de cineastes europeus i americans, va entendre
que la philosophie indépassable de notre temps no era
el marxisme sinó el cinema. Les Histoire(s) són, al
meu entendre, la història d’aquest moment, l’únic
en el qual, en realitat, el cinema va servir d’una
manera contundent, revolucionària, per a mirar
més enllà del cinema. Per tant, la comparació que
el cinema comparat va poder fer llavors —i la que
Godard, en el fons, sempre ha fet— no va ser
entre pel·lícules, sinó entre el cinema i el món.
Això també està faltant. ●
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of World Cinephilia (Palgrave Macmillan, 2010), Claire Denis.
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Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 1 · Hivern 2012

81

Articles · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Núm 1. · 2012 · 82-87

La transmissió de les cinemateques
Transmission at the Cinémathèques
Antonio Rodrigues

82

RESUM

ABSTRACT

La relació entre Henri Langlois i João Bénard da Costa
mostra la influència, transmissió i transvasament d’idees
i models de programació, que va operar des de la
Cinémathèque Française cap a la Cinemateca Portuguesa.
Traçant alguns trets de la figura de Langlois i en paral·lel
de la de Bénard da Costa, es dibuixa també l’evolució de la
Cinemateca Portuguesa. Inaugurada el 1958, el suport de
Langlois va ser decisiu a la seva època més pobra, sota la
direcció de Manuel Félix Ribeiro, i s’amplia quan s’inicia la
seva col·laboració amb Bénard da Costa. En particular, es
destaca la important retrospectiva de Rossellini celebrada el
1973, pràcticament a la vigília de la Revolució dels Clavells.
A més del dibuix d’aquesta història, es desenvolupa la filiació
i també les dissemblances entre tots dos programadors, i
particularment s’exemplifiquen diferents cicles o programes
en què es traçaven relacions i “ponts secrets” entre films,
des dels primerencs que Langlois ja feia als anys 30, fins a
cicles de Bénard da Costa com “Lang a Amèrica” (1983) i
“Variacions sobre Oz” (1992).

The relationship between Henri Langlois and João
Bénard da Costa is at the heart of the influence that the
Cinémathèque Française exerted over the Portuguese
Cinematheque, as well as of the transmission and circulation
of ideas and programming models at play between both
institutions. Commenting on some of the characteristic
traits of both Langlois and da Costa, this essay also traces
the evolution of the Portuguese Cinematheque, founded in
1958. Langlois’s support was key during a period of great
economic hardship, under the directorship of Manuel Félix
Ribeiro, and further extended since da Costa became a
regular collaborator. In particular, the article mentions the
important retrospective dedicated to Roberto Rossellini in
1973, just before the Carnation Revolution that overthrew
the dictatorship in Portugal in 25 April 1974. Furthermore,
the author elaborates on the similarities and differences
between both film programmers, and in particular analyses
programmes based on the relationships or ‘secret links’
between films, from the early programmes created by
Langlois in the 1930s to da Costa’s later programmes, such
as ‘Lang in America’ (1983) and ‘Variations on Oz’ (1992).
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—Quin és el seu somni més car?
—Morir durant una projecció.
Diàleg de Brigitte et Brigitte (1966),
de Luc Moullet
Henri Langlois (1914-1977) va ser el
veritable inventor de la professió de programador
de pel·lícules i també pot ser considerat el major
programador de tots, o almenys el més influent.
Això probablement es degui al fet que també va
ser el major cinèfil de tots els temps. Langlois
va transformar la seva passió pel cinema en
una forma de viure i va saber, més que ningú,
transmetre-la. Per això va escriure part de la
història del cinema: va ensenyar a veure perquè
va permetre veure. En programar, va fer que
les pel·lícules esmentades als llibres, a les
històries del cinema, a les filmografies, fossin
vistes, adquirissin una forma de realitat. Aquest
home que va despertar milers de vocacions (de
cinèfils, de programadors, de realitzadors) era un
autodidacta, com ho van ser diverses generacions
de cinèfils que el van succeir, fins i tot els que
van exercir funcions de programador i havien
completat estudis universitaris en territoris
aliens al cinema. Un dels seus adversaris, Richard
Griffith, del MOMA, el va criticar una vegada en
privat dient que ell «no és un arxivista, no és un
historiador, és només… només un entusiasta!».
En conèixer aquest comentari, Langlois va trobar
molt divertit que l’entusiasme fos considerat una
qualitat negativa i va veure en això una justificació
del seu propi menyspreu cap al col·lega del
MOMA (ROUD, 1983: 133). Langlois no era
un home que despertés consensos, només
amistats incondicionals o odis a mort. I ell
mateix dividia, fins a cert punt, el món en amics
i enemics, persones amb qui tenia afinitats i en
qui confiava i d’altres que no despertaven la seva

confiança. Naturalment, era possible passar de
la condició d’amic a la d’enemic, encara que fos
més difícil fer el camí invers. Amb uns podia
ser molt pròdig, mentre que als altres res cedia,
amb la seva «extraordinària barreja d’inspiració
i idees preconcebudes, de generositat i enveja»,
com va dir després de la seva mort un dels seus
enemics, Jacques Ledoux, de la Cinemateca de
Bèlgica, afegint: «ell va estar a l’origen de moltes
cinemateques (fins i tot d’aquella que dirigeixo) i
mai haig d’oblidar-ho» (ROUD 1983: 205)1.

1. Roud també cita el testimoni de Françoise Jaubert (filla
de Maurice Jaubert), a qui Ledoux declarà: «Langlois també

era el meu pare, tal como era el seu».

Entre les moltes cinemateques petites i pobres
amb què Langlois va ser extremadament generós
i sobre la qual la seva ombra es projecta fins avui
es troba la Cinemateca Portuguesa. Inaugurada el
1958, gràcies a la passió i a l’esforç de Manuel
Félix Ribeiro (1906-82), que fou el seu director
fins a la seva mort, aquesta cinemateca només
va poder començar a treballar en condicions
correctes a partir dels anys 80, quan va deixar de
ser pobre i va començar a deixar de ser petita.
Entre 1958 i 1980, la Cinemateca Portuguesa
no tenia condicions per a programar de forma
regular, no podent mostrar més de dos o tres cicles
a l’any. Henri Langlois, per pura amistat cinèfila
amb Félix Ribeiro, va crear tres esdeveniments
cinematogràfics i culturals a Lisboa a la primera
meitat dels anys 60. Tres grans cicles de cinema
mut, un dedicat al cinema francès (1962), un altre
al cinema alemany (1963) i el tercer al cinema
americà (1965). Aquests cicles, programats per
Langlois amb còpies portades per ell, van reunir
pel·lícules que ell mostrava regularment a París,
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però que mai havien estat mostrades a Lisboa
d’aquesta manera, agrupades sota una perspectiva
històrica i cinèfila.
La relació de Langlois amb les personalitats
que van estar al capdavant de la Cinemateca
Portuguesa va ser particularment forta en el
cas de João Bénard da Costa (1935-2009), que
va donar a aquesta cinemateca un prestigi i una
projecció que no havia tingut fins llavors. Cinèfil
i fortament influenciat per la cultura francesa,
Bénard no va poder veure en el seu període de
formació grans clàssics que eren absolutament
inaccessibles a la Lisboa dels anys 50 i 60, a
causa de la censura política, de la pobresa i de
l’aïllament de Portugal. Per exemple, el 1958,
quan tenia vint-i-tres anys i va fer el seu primer
viatge a París, Bénard va córrer a «la cinemateca
de Langlois, per matar la set d’anys»: va poder
veure finalment El acorazado Potemkin (Bronenosets
Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925). En altres
visites a París, a més de les novetats que ell sabia
que mai arribarien a Portugal, va poder veure a la
Cinemateca Francesa molts clàssics, que d’aquesta
manera van deixar de ser per a ell films imaginats
i van passar a ser reals. Va observar sobre aquest
tema: «com explicar (…) el que era l’emoció de
qui entrava en aquella sala (…) sabent que anava a
veure finalment El acorazado Potemkin, El nacimiento
de una nación (Birth of a Nation, David W. Griffith,
1915), Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans,
Friedrich W. Murnau, 1927) o La pasión de Juana
de Arco (La passion de Jeanne d’Arc, Carl Theodor
Dreyer, 1928), de les quals havíem llegit mil coses,
vist desenes de fotografies i ara estaven aquí, al
davant, en una pantalla de cinema? Es va viure,
no s’explica» (DA COSTA 1986). Onze anys
després d’aquesta primera visita com a espectador
a la Cinemateca Francesa, João Bénard va entrar
al servei de cinema de la Fundació Calouste
Gulbenkian, on va començar a programar el 1971.
Però la seva veritable estrena com a programador
es va produir el novembre de 1973, amb una
retrospectiva Roberto Rossellini, organitzada amb
2. Les Anti-cours d’Henri Langlois (1976-77), de Harry
Fischbach, quatre hores i quinze minuts d’entrevistes a
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l’ajuda d’Henri Langlois, que potser havia estat el
veritable programador del cicle. Langlois va venir
a Lisboa per a la sessió d’obertura, acompanyat
de Rossellini, de qui era amic personal, i que era
un habitual a París però era un luxe extraordinari
a Lisboa. Encara que el fet que l’esdeveniment es
produís a la rica Fundació Gulbenkian segurament
havia esmolat l’interès de Langlois, la cinemateca
del qual va viure una permanent crisi financera en
els seus darrers anys, es tracta d’un gest típic de
la generositat de què era capaç. I va haver-hi un
fet que va convertir la inauguració d’aquest cicle
Rossellini en un esdeveniment excepcional. Quatre
mesos abans de la Revolució dels Clavells, que va
derrocar el règim salazarista, la sessió inaugural
es va transformar en una petita manifestació
política: a la fi de Roma, ciudad abierta (Roma, città
aperta, 1945), el públic es va aixecar entusiasmat
i enmig dels aplaudiments a Rossellini se sentien
crits de “visca la llibertat” i “a baix el feixisme”.
Els ministres presents van sortir sense dilació. Va
ser aquest el primer contacte professional entre
Henri Langlois i João Bénard da Costa.
A partir de llavors João Bénard va desenvolupar
una amistat professional i personal amb Langlois
i la seva dona, Mary Meerson, i es va identificar
amb el fundador de la Cinemateca Francesa fins
al punt de tenir en el seu gabinet de treball a la
Cinemateca Portuguesa, fins a la fi de la seva vida,
una fotografia emmarcada d’ell en companyia de
Langlois. És cert que els dos homes tenien algunes
semblances de temperament (el gust pel secret,
una certa dosi de paranoia, que potser fos més
teatral en Langlois i més espontània en Bénard),
però també diferències marcades. Langlois era
caòtic i es comportava com un marginal excèntric,
mentre que Bénard no feia fàstics a formalismes
i protocols. Per molt autoritari que pogués ser,
Langlois tenia un temperament democràtic
i afirma en els Anticours2: «Cap dels meus
col·laboradors ha de dir-me “Senyor Director”,
poden dir-me “merda”». En aquest aspecte, João
Bénard era diametralment oposat. A partir de cert
Langlois, produïdes per la televisió d’Ontario (Canadà).
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moment, la seva manera de programar va adquirir
nítids contorns langloisians. Però això només es
va produir a partir de 1980, quan va començar
a programar a la Cinemateca Portuguesa. En els
seus primers nou anys a la Fundació Gulbenkian,
João Bénard no programava diàriament, la
qual cosa permet i fins obliga el programador
a donar mostres d’imaginació. A la Fundació
Gulbenkian, Bénard programava grans cicles
massissos, integrals d’autor: Mizoguchi, Rivette,
Bresson, Truffaut. Per la seva banda, Langlois
sempre va programar cicles d’autor, de vegades
integrals, barrejant-los no obstant amb altres
cicles. Sobretot, no se sentia obligat a organitzar
les pel·lícules per cicles. Barrejava les pel·lícules
més dispars, ja que el més important era el plaer
de veure films, el major nombre possible. El seu
mètode consistia a no tenir mètode i a rebutjar els
criteris de “bon gust” i de cultura “alta” o “baixa”.
Als anys 70, a la Fundació Gulbenkian, Bénard
va organitzar tres grans cicles de cinema americà
(anys 30, 40 i 50), però els va programar de manera
didàctica, cronològica, limitant-se deliberadament
als grans títols. Una programació d’aquest tipus
no és en realitat langloisiana, però era necessària
a la Lisboa dels anys 70 per a formar un públic
de cinemateca, mentre que Langlois disposava a
París del públic més cinèfil del món, a causa de
l’excepcional oferta dels innombrables cinemes
de la ciutat. Als anys 70, Bénard va portar al públic
lisboeta pel·lícules que mai havia vist o que no
veia des de feia vint o trenta anys, per a donar-li
una cultura bàsica i poder llançar-se després a un
territori menys convencional. Una altra diferència
important entre els dos és que Bénard era un
autorista ortodox, portant a l’extrem la política dels
autors dels Cahiers du cinéma dels anys 50: per a
ell, hi havia els cineastes escollits, que formaven
part de la família, que no podien cometre errors
o realitzar pel·lícules que no fossin genials; i
els rèprobes, irrecuperables. Per la seva banda,
Langlois era més filmista que autorista. A més, va
tenir un paper decisiu en la formació dels homes
de la primera generació dels Cahiers, que al seu
torn havien influenciat tan decisivament Bénard:
la posició de l’un i de l’altre en relació a la crítica i
els crítics era totalment diferent.

Hi ha un aspecte important de la concepció
de l’activitat de Langlois com a programador que
va trobar un ressò durador en l’activitat de Joao
Bénard: l’aspecte lúdic, el plaer de compondre
el full amb els films programats, la composició
del menú. A Langlois li agradava programar per
a un espectador imaginari que assistís a totes les
sessions del dia (i al París dels anys 50 i 60, aquest
espectador existia). Imaginava així ponts secrets
entre les pel·lícules més diverses. La intuïció
poètica que portava Langlois a programar per a
un espectador imaginari ja es manifesta al primer
programa que va organitzar a la seva vida, fins i tot
abans de fundar la Cinemateca Francesa. El 1934,
amb Georges Franju, va llogar una petita sala en
els Camps Elisis i va mostrar un programa al que
va anomenar “Le Cinéma Fantastique”, amb tres
llargmetratges mostrats sense interrupció: La
caída de la casa Usher (La chute de la maison Usher,
Jean Epstein, 1928), El gabinete del doctor Caligari
(Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920)
i The Last Warning (Paul Leni, 1929). Encara en
els anys 30, podia establir programes dobles amb
¡Armas al hombro! (Shoulder Arms, Charles Chaplin,
1918) i Un sombrero de paja de Italia (Un chapeau
de paille d’Italie, René Clair, 1928). Eric Rhode
observà que la influència de Langlois sobre els
membres de la futura Nouvelle Vague en el seu
període de formació, a la segona meitat dels anys
40, es devia no només a la quantitat de pel·lícules
que ell mostrava, sinó també a la manera com
les mostrava. «Langlois mostrava tres pel·lícules
diferents per dia, fent juxtaposicions inesperades
però reveladores, posant un Eisenstein abans d’un
Walsh o un Hitchcock després d’un Mizoguchi.
Els seus espectadors regulars van ser els primers a
tenir les seves sensibilitats immerses en la història
del cinema a partir dels seus inicis» (A History
of Cinema, 1969, citat a ROUD, 1983). El 1963
Langlois va portar al New York Film Festival la
llavors raríssima La edad de oro (L’âge d’or, Luis
Buñuel, 1930), però la va precedir d’una cosa
molt diferent: una selecció de pel·lícules dels
Lumière. Al públic no li va agradar gaire la barreja
i va manifestar una mica d’impaciència durant la
projecció. Langlois va dir llavors a Richard Roud,
director del festival: «mai s’oblidi que sempre
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es programa per al deu per cent del públic. Res
té importància, mentre que aquest deu per cent
estigui content» (ROUD, 1983: 130).
João Bénard també apreciava aquest tipus de
programació, també li agradava proposar claus
que només ell conegués i que de vegades podien
ser private jokes. No era una forma d’imitació, sinó
de filiació, una de les marques de la relació entre
aquests dos homes separats per vint anys d’edat
i que van tenir una relació molt intensa durant
set breus anys. Quan s’allunyava de les integrals
d’autor, que eren la seva passió principal, Bénard
establia ponts imaginaris entre les pel·lícules, a la
manera de Langlois. El 1983, en el cicle “Fritz
Lang a Amèrica”, no va presentar les pel·lícules
en ordre cronològic, sinó en capítols, que
suposaven que l’espectador seguís tot el cicle per
a percebre el seu sentit: nou films sobre la culpa,
cinc sobre el mal absolut, quatre sobre l’aventura,
per a acabar amb «quatre obres “sui generis”
que articularan aquestes circumstàncies: Secreto
tras la puerta (Secret Beyond the Door, 1947), Clash
by Night (1952), Gardenia azul (The Blue Gardenia,
1953), Deseos humanos (Human Desire, 1954). Així,
comencem per la culpa i acabem en el desig». El
1992 va organitzar un cicle titulat “Variacions
sobre Oz”, ja que considerava El mago de Oz (The
Wizard of Oz, Victor Fleming et al, 1939) «una
portentosa metàfora del cinema, la seva ovidiana
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metamorfosi, un dels més subtils “films on
films” de la història del cinema» (DA COSTA,
2008). En aquest cicle de 1992 va programar per
a aquest espectador imaginari que sortiria d’una
sessió per a entrar en un altre duet o tercet: El
mago de Oz i De la vida de las marionetas (Aus dem
Leben der Marionetten, Ingmar Bergman, 1980); Belle
de Jour (Luis Buñuel, 1967) i La noche de la iguana
(The Night of the Iguana, John Huston, 1964); Los
contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, Fritz Lang,
1955), Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) i
Mouchette (Robert Bresson, 1967). Sota aquesta
òptica, una pel·lícula cobrava sentit –adquiria un
altre sentit– per ser posada al costat d’una altra.
Si tots els espectadors i programadors
de cinema són descendents d’Henri Langlois
molts no en tenen consciència perquè, com deia
François Truffaut, «Langlois només creia en
l’educació per osmosi» (afegint: «I jo també»).
João Bénard da Costa tenia plena consciència
que era un cinèfil i un fill de Langlois per la
cinefília, un ciné-fils (expressió encunyada per
Serge Daney). Tenia una personalitat molt
marcada i fou precisament per això que, lluny
d’amagar aquesta herència langloisiana, se’n
vanava. Sabia que aquesta ascendència el situava
entre aquells que programen pel·lícules per
passió i volen transmetre aquesta passió perquè
són entusiastes. ●

ANTONIO RODRIGUES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
DA COSTA, João Bénard (1986). “50 Anos da Cinemateca
Francesa, 60 Anos de Henri Langlois”, en Cinemateca
Francesa 50 Anos - 1936-1986. Lisboa, Cinemateca
Portuguesa.

ROUD, Richard (1983). A Passion for Films – Henri Langlois
and the Cinémathèque Française. Londres, Secker & Warburg.

DA COSTA, João Bénard (2008). Presentació del cicle
«Como o Cinema Era Belo», al catàleg de juny de 2008
de la Cinemateca Portuguesa.
ANTONIO RODRIGUES
Nascut a Rio de Janeiro, ciutadà francès. Membre del
Servei de Programació de la Cinemateca Portuguesa. En
aquest càrrec va organitzar diversos cicles, acompanyats
per catàlegs. El 2005 va programar a Lisboa «Optimus
Open Air», amb divuit pel·lícules projectades a l’aire lliure
sobre una pantalla de 300 metres quadrats. Va organitzar
tres cicles de cinema en el Centre Cultural Banc de Brasil, a
Rio de Janeiro, el 2000, 2002 i 2003. Anteriorment, a París,
havia estat programador de Studio 43, sala de cinema d’art
i assaig, i crític de la revista Cinématographe. Va col·laborar

en el Dictionnaire du Cinéma Mondial (Éditions du Rocher),
el Dictionnaire – 900 Cinéastes Français (Éditions Bordas) i a
Journeys of Desire (British Film Institute). El 2008 va publicar
O Rio no Cinema, sobre les representacions de Rio de Janeiro
al cinema, i el 2010 João Bénard da Costa – Um Programador de
Cinema. Des de 2011 és conseller de programació de Cinecoa,
mostra de cinema a Vila Nova da Foz Côa (Portugal).
antonio.rodrigues@cinemateca.pt

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Nº 1 · Hivern 2012

87

Articles · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. I · Núm 1. · 2012 · 88-95
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RESUM

ABSTRACT

Els programes de Langlois eren famosos per les relacions
secretes que oferien entre pel·lícules diferents projectades
en un mateix dia, traçant vincles –conceptuals, estètics,
etc.– per a un espectador ideal que les veiés totes juntes.
Aquest article, d’aquesta manera, analitza una programació
específica, la del 14 de setembre de 1968, en la qual es van
projectar Maridos ciegos (Blind Husbands, Erich von Stroheim,
1919), Río de sangre (The Big Sky, Howard Hawks, 1952),
Buenos días, tristeza (Bonjour Tristesse, Otto Preminger, 1958)
i Banda aparte (Bande à part, Jean-Luc Godard, 1964). Es
busquen aproximacions i relacions de diferent naturalesa,
i també diferències, com si els quatre films –d’èpoques i
sistemes de producció diferents– formessin part d’un
muntatge que permetés percebre o descobrir nous aspectes
de cada film individual. L’article proposa agrupacions de
parella, de tres, entre els films, a la recerca de les línies que
permetin unir les quatre pel·lícules, al mateix temps que
suggereix que és en el tema del tres, en la impossibilitat o
dificultat d’incloure el tres en una parella (què fem amb el
tres?), on es troba un vincle comú. La programació esdevé
així un joc interpretatiu.

Henri Langlois’s programmes are well-known for tracing
secret relationships between the films that were screened
throughout a day, tracing conceptual and aesthetic links for
an ideal spectator that could watch all of them. This essay
analyses Langlois’s film programme for 14 September 1968,
which included Blind Husbands (Eric von Stroheim, 1919),
The Big Sky (Howard Hawks, 1952), Bonjour Tristesse (Otto
Preminger, 1958) and Bande à part (Jean-Luc Godard, 1964).
The author looks for approximations and relationships of
different nature, as if the four films – belonging to different
historical periods and modes of production – were part of
a montage that enabled us to perceive, or discover, new
aspects of each of the films. The article proposes relations
of two and three amongst the films, in search of links that
could bring together the four films. It also suggests that
it is precisely triangular relationships – the difficulty or
impossibility to include three in a couple – that emerges
as the common ground of all four films. Programming
becomes thus an interpretative game.
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He comprès, capità!
He comprès!

1 Imagina que tens vint anys aquell any.
1968, ni més ni menys.
Imagina que arribes a París al mes de setembre.
Un mes de setembre amb el seu sabor a final de
vacances, a tornada a l’escola o a la feina. Un
mes de setembre com qualsevol altre, sí, però
exagerat, perquè aquest any no ha estat un any
com qualsevol altre i no només és la tornada de
l’estiu, sinó també la tornada de maig, la tornada
de l’excepcional.
Al juny la dreta havia guanyat les eleccions i
setembre és més setembre que mai.

2 Imagina que és una tarda qualsevol, la tarda del

dissabte 14, per exemple, i que cap a dos quarts
de tres surts de la teva petita habitació i travesses
caminant mig París per a arribar a la primera
sessió de la Cinemateca al Palau de Chaillot.
Imagina que això és el que has fet cada tarda durant
dues setmanes, des que vas arribar a París. Anar a
la Cinemateca, assistir a les sessions programades
per Henri Langlois. Per això has vingut a París.
Això és el que la diferencia de les altres ciutats:
una pantalla que no és com les altres. Perquè
aquell qui decideix el que s’hi projecta no és com
els altres.

3

No obstant a això també has estat a punt
d’arribar tard. Perquè el mes de febrer el ministeri

de Cultura, amb André Malraux al capdavant,
ni més ni menys, havia volgut reemplaçar Henri
Langlois.
Els cineastes de la Nouvelle Vague i més tard els
vells mestres i els nous contemporanis, de França
i del món sencer, havien fet front comú, s’havien
manifestat, havien prohibit l’exhibició de les
seves pel·lícules a la Cinemateca mentre Langlois
no fos readmès, etc.
Langlois havia tornat. La cinefília havia triomfat.
I sense saber-ho havia assajat el que vindria més
tard, al maig.

4

Travesses París i ja saps el que vas a veure.
Quatre pel·lícules.
(Quatre, són quatre, els quatre evangelistes, diu
una cançó que no coneixes. I quatre són també els
elements, i els punts cardinals. No cal exagerar, és
clar, podrien ser tres i llavors seria com la trinitat,
o com els colors primaris. Tot nombre és, ben
mirat, el més important.)
A les tres Maridos ciegos (Blind Husbands, Erich von
Stroheim, 1919).

A dos quarts de set Río de sangre (The Big Sky,
Howard Hawks, 1952).
A dos quarts de nou Buenos días, tristeza (Bonjour
Tristesse, Otto Preminger, 1958).
(A dos quarts de nou? Probablement més tard.
Algú no es va fixar en la durada de Río de sangre.
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Hawks, cineasta de pel·lícules llargues, encara que
no ho semblin.)

novel·la, i a més d’una novel·la que vas llegir fa ja
anys, a l’inici de la teva adolescència.

A dos quarts d’onze Banda aparte (Bande à part,
Jean-Luc Godard, 1964).

Langlois et recorda, però no ho saps, a la imatge
que anys enrere t’havies fet de Long John Silver.
El físic imponent potser. El carisma. L’aspecte
descurat, com de pirata parisenc. Però també el
secret, el secret del tresor.

De 1919 a 1964, 45 anys de cinema, d’un únic
cinema, més enllà de categories, èpoques,
moviments i països.

5 Una de les pel·lícules ja la coneixes. Buenos días,

tristeza. O potser no. Perquè l’has vista però amb
prou feines la recordes. No vas saber veure-la.
Una adaptació d’un best-seller. Una pel·lícula
de rics. Però saps que avui la veuràs d’una altra
manera.
Saps que els programes de Langlois no deixen res
a l’atzar.
O potser ho deixen tot a l’atzar, però a un atzar
que no existeix. És com tirar les cartes. De l’atzar
neix l’inevitable. Si és que un vol creure en això.
Tu encara no ho saps, però Langlois creu en les
vidents i les consulta sovint.

Podries pensar això, que les quatre pel·lícules dels
seus programes són com trossos de paper que per
separat semblen no significar res, però que junts,
superposats, donen de sobte les coordenades
del tresor. Quin tresor? Potser la resposta a
una pregunta que ja tenia uns anys: “què és el
cinema?”
Imagina que ets jove i que aquesta pregunta
t’inquieta, que te la prens amb serietat, convençut
que hi ha un secret, com un secret d’una secta, i
que el dia que ho comprenguis de sobte el món i
les pel·lícules se t’apareixeran d’una altra manera,
banyades en una nova claredat.

7 Què pot haver-hi llavors que lligui aquestes
quatre pel·lícules?

Els programes neixen de la seva intuïció,
de parentius inesperats entre pel·lícules que
semblaven distants les unes de les altres. Entre
elles es teixeixen passatges, simetries, familiaritats,
de vegades evidents, de vegades remotes.
Per això saps que no veuràs Buenos días, tristeza de
la mateixa manera, que serà com si mai l’haguessis
vista. Per la màgia de la programació. Confies en
Langlois. Ell creu en les cartes. Tu creus en la seva
intuïció.

6 Langlois, a qui has vist un parell de vegades

entre dues sessions, però a qui no t’has atrevit a
apropar-te, et recorda algú. No saps molt bé qui.
Cerques en la teva memòria, en la gent que has
conegut al llarg de la teva vida, però no trobes la
semblança. I és normal que no ho recordis, perquè
no es tracta d’algú real, sinó d’un personatge de
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Durant la projecció has sentit aquesta familiaritat,
i malgrat tot ara et costa localitzar-la. Calcules,
sumes i restes, però no acabes de quadrar juntes
les quatre pel·lícules. Com a molt de dues en dues.
O de tres en tres.

8

Entre Maridos ciegos i Buenos días, tristeza: les
dues són pel·lícules de vacances. Té sentit. Al cap
i a la fi ara és el mes de setembre. El moment de
recordar l’estiu que se’n va anar.
Aquestes pel·lícules a la seva manera ens expliquen
les seves vacances, com aquelles redaccions que
es feien a l’escola. Què heu fet aquestes vacances?
Bé, doncs ens en vam anar el meu pare i jo, o el
meu marit i jo, i després va aparèixer una altra
persona que també passava les vacances allà, i que
passava els dies amb nosaltres i bé, la veritat és

PABLO GARCÍA CANGA

que ara aquesta persona està morta, sí en realitat
aquesta persona no va sobreviure a l’estiu, no va
sobreviure a les vacances.
Penses això i estranyament els enveges les seves
vacances tràgiques. Valdrien les teves per a una
pel·lícula? No, sens dubte que no. Enveja dels
que viuen històries.
Després veus un altre punt en comú. Són també
pel·lícules sobre la seducció. Sobre un expert
seductor. Von Stroheim en una, David Niven a
l’altra. Sobre la lleugeresa de la seducció, però
també sobre la seva gravetat. O sobre el seu perill.
Al cap i a la fi, ja ho hem dit, al final mor un
dels personatges. Aquell que no pertanyia al duet
inicial.

apareguda la noia les coses ja no poden ser
com abans. Es dediquen a fer trucs i donar-se
empentes per a estar asseguts al costat d’ella en el
bar. Sempre sobra un. I ella, bé, ella sembla que
en prefereix un. O potser l’altre?
I tot això ho explica una veu en off amiga però
que no es confon amb ells. Amb la lleugeresa
d’episodis que se succeeixen, s’aparten de la
història principal, tornen a ella, potser perquè la
història és tan senzilla que els dos cineastes tenen
la llibertat de, al seu torn, explorar els marges,
ficar la vida de contraban.

10 Maridos ciegos i Buenos días, tristeza.
Río de sangre i Banda aparte.

La lleugeresa de la seducció i de l’estiu, la seva
conclusió tràgica.
Penses també en el paral·lelisme entre els dos
cineastes germànics de crani rasurat i carrera
hollywoodenca, com per casualitat els dos van
ser actors de Billy Wilder en el paper d’oficials
alemanys. Penses això però millor ho callem.

9

Entre Río de sangre i Banda aparte: hi ha dos
homes. Dos homes que van al seu aire, al marge
de tot. Dos homes lliures com dos nens que es
passen el dia jugant a pegar-se i a disparar-se,
fent campana, anant a la vora del riu o del canal.
Tot això al marge de la civilització, un marge
que per a uns és el gran nord-oest i per a uns
altres ja ha quedat reduït a la perifèria de la gran
ciutat.
Hi ha dos homes i la possibilitat de guanyar
bastants diners. Però per a això necessiten una
dona. Una noia índia filla d’un cap que és la clau
per a negociar al territori dels Peus Negres. O una
noia que els pot fer entrar en una casa on hi ha,
a l’abast de la mà, un munt de bitllets d’origen
dubtós.
Necessiten la noia i, al mateix temps, un cop

És casualitat? La primera amb la tercera i la
segona amb la quarta. Com una quarteta amb
rima alterna, o com un sirventès.
A-B-A-B.
Potser sigui aquest un dels secrets de la
programació, versos i rimes ocults en el que
sembla un text en prosa.
Un altre dia seran:
A: La concienza vengadora (The Avenging Conscience,
1914), de Griffith
B: Las tres luces (Der müde Tod, 1921) de Lang
A: El retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian
Gray, 1945), de Lewin
B: Recuerda (Spellbound, 1945) de Hitchcock
La concienza vengadora i El retrato de Dorian Gray:
adaptació de “El cor delator” la primera, de la
novel·la d’Oscar Wilde la segona, les dues són
històries de crims ocults rere un mur o rere una
porta tancada, històries on la consciència del crim
pren forma física, fantàstica.
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Las tres luces i Recuerda: o una dona intentant
rescatar l’home que estima de la mort (Lang) o
del mòrbid (Hitchcock).
Un altre dia rimaran Olimpiada (Olympia, 1938)
de Riefenstahl i La pasajera (Pasazerka, 1963) de
Munk (la rima, ja es veu, pot ser en oposició), El
precio de la gloria (What Price Glory, 1952), de Ford i
Crónica de Anna Magdalena Bach (Chronik der Anna
Magdalena Bach, 1968), de Straub i Huillet. I tantes
d’altres…

11 A-B-A-B: no pots saber-ho llavors, però així

estaran organitzades les Histoire(s) du cinéma (19881998) de Godard, que en un primer moment
van ser un projecte que havia de realitzar-se en
col·laboració amb Henri Langlois.
A-B-A-B, però difícil endevinar si les Histoire(s)
tenen també rima alterna o si potser tot això
és endinsar-se en un terreny tan fiable com les
prediccions de les vidents. O potser sigui quelcom
que només una vident podria aclarir.

12 Ja el 37 Langlois havia imaginat per a una

“Gala de fantasmes” el següent programa
(MANNONI, 2006: 63-64):
1: La tumba india (Das indische Grabmal, Joe May,
1921) (2 bobines). El rajà desenterra Goetzke i haventlo retornat a la vida li ordena que el serveixi. Goetzke
s’aixeca i desapareix…
2: Las tres luces (2 bobines). Una cruïlla a Alemanya.
Goetzke apareix, deté una diligència i rapta el promès de
Lil Dagover. Aquesta parteix a la seva recerca i arriba
davant d’un mur. Obté de la mort la vida del seu promès
a canvi de tres vides humanes.
3: El gabinete del doctor Caligari (Das Cabinet
des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920) (1 bobina). Lil
Dagover arriba a la caravana de Caligari, que li fa veure
Cesare. A la nit Cesare rapta la noia i després, perseguit,
cau a la carretera. En la foscor, durant uns minuts després
de l’última imatge, se sent recitar la història de Pigeon-
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Terreur…després apareix en escena Barrault i fa un
número de mim.
4: Acaba l’escena de Barrault. Durant un segon no
succeeix res. Després se sent una música corrosiva i a la
pantalla El testamento del doctor Mabuse (Das
Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang, 1933) (2
bobines), una música i un soroll terrible, un home té por en
una habitació, s’escapa, però tot esclata. L’home al telèfon
demana socors…La nit…
5: La extraña aventura del ingeniero Lebel
(Dödskyssen, Victor Sjöström, 1916). Una finestra
vista des de l’interior, de nit s’entreobre una miqueta, un
tub entra per l’escletxa i un gas envaeix l’habitació; llavors
entra per la finestra un home emmascarat que la travessa.
Dos homes amagats en un racó i proveïts de màscares de
gas el segueixen.
6: Una pel·lícula americana: el fons del mar, dos bussos
es barallen a mort i durant aquest temps, en lloc de sentir
el soroll de l’escena, se sent, o bé el vals d’Historias
Extraordinarias (Histoires extraordinaires,
Federico Fellini, Louis Malle i Roger Vadim, 1968), o
bé el combat en el gabinet de figures de cera de la mateixa
pel·lícula (Das Wachsfigurenkabinett, Paul Leni,
1924). Fos. Agnès Capri apareix a escena i canta.
Entreacte.
7: Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des
Grauens, F.W. Murnau, 1922) (1 bobina): Arribada
al país de Nosferatu, el cotxer fantàstic, el sopar, la sang,
la nit, Nosferatu entra a l’habitació.
8: La caída de la casa Usher (La chute de la
maison Usher, Jean Epstein, 1928) (2 bobines).
L’enterrament o el final, la sento, ella arriba, sense les
últimes imatges.
9: Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1932). Desdoblament.
Enterrament vist des del punt de vista del mort.
10: El estudiante de Praga (Der Student von Prag,
Stellan Rye i Paul Wegener, 1913). L’estudiant de Praga
està a l’hostal i de sobte el seu doble apareix, ell fuig,
l’altre el persegueix, l’estudiant només troba repòs en la
mort, efecte del mirall.
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11: Música i pujada de Lilliom al cel.
A la seva manera: un episodi de les Histoire(s).
Capítol 0a: La gala dels fantasmes

13 Però de tot això no saps res aquest 14 de
setembre de 1968, i no té gaire sentit parlar-ne.

L’única cosa que saps llavors és que un fil secret
teixeix les quatre pel·lícules que acabes de veure.
Un fil que no acabes de trobar.

dèiem abans, on els personatges viuen com nens
que fan campana, i que de fet es busquen excuses
per a escapar-se de les classes d’anglès, com si a
aquestes edats necessitessin excuses. És l’estiu
en ple hivern, un estiu una mica trist, esforçat,
arrencat al fred i al gris, un estiu per a tres en un
món que se la pela i en què l’aire que respiren els
personatges es transforma en baf que surt de les
seves boques.

14 Pel·lícules de vacances, sí, però tot plegat és
una mica forçat.

Maridos ciegos i Buenos días, tristeza: dues pel·lícules
de vacances. Però, no és també Río de sangre, a la
seva manera, una pel·lícula de vacances? És cert
que el viatge dels protagonistes no és un viatge
de plaer però, al cap i a la fi, és un viatge que
dura el que dura un estiu, que dura fins que el
fred treu el nas anunciant que d’aquí poc arribarà
l’hivern, que cal tornar al Sud, a la ciutat, a la
“civilització”. L’important, llavors, no serien les
vacances, sinó l’estiu que permet anar-se’n lluny,
pujar una muntanya, remuntar un riu o, almenys,
anar a la platja.
A Buenos días, tristeza ho diu Jean Seberg, abans
que el temps s’espatlli, simplement: “respirem
l’aire”. Això són les vacances, un temps on encara
es podia respirar l’aire, on n’hi havia prou amb
això. Això és el viatge de Río de sangre, de manera
encara més pura, un temps en què no feia falta
dir-ho, en què simplement es vivia així, respirant
l’aire.
(Langlois havia dit : «en efecte, un gran film és
aquell en el qual se sent l’aire entre els personatges»
[ROHMER i MARDONE, 1962: 80]. Ves per on,
potser era aquest el secret del cinema, l’element
clau que havia d’entrar a la seva composició:
l’aire.)
I Banda aparte? És Banda aparte una pel·lícula de
vacances? Ni tan sols és una pel·lícula d’estiu i els
personatges van a classe, però es podria dir que
és una pel·lícula de les vacances improvisades,
les que s’atorga un a si mateix. És una pel·lícula,

Prova llavors amb una altra pista. Río de sange i
Banda aparte, la història de dos homes que viuen
lliures i feliços, com nens, però llavors es creua
una dona al seu camí o, millor dit, es posen ells
mateixos una dona al seu camí, i ja res torna a ser
igual entre ells, l’harmonia es trenca.
I Buenos días, tristeza? Són pare i filla, és cert,
però ¿no viuen com nens lliures de fer el que
els vingui de gust, sense que res pugui trencar la
seva complicitat, fins que una dona, una donadona, es creua en el seu camí? Sí, amb la llibertat
i l’eterna adolescència sembla que tenen a veure
aquestes tres pel·lícules, amb la llibertat i amb el
seu final.
Tres pel·lícules on es balla i es canta en temps de
plenitud. Oh Whisky leave me alone a Río de sangre, el
madison de Banda aparte, el ball de tot un bar que
s’expandeix pel port a Buenos días, tristeza.
Però a Banda aparte no ballen realment junts, mai
es pot ballar realment junts, la veu en off no ens
diu altra cosa en explicar-nos el que passava pel
cap de cadascun d’ells: es faci el que es faci, se
senti el que se senti, hi ha una insalvable solitud.
I en el segon ball de Río de sangre, a bord del vaixell,
una fletxa vinguda d’enlloc es clava al coll d’un
dels ballarins i trenca en un instant la felicitat.
Finalment, a Buenos días, tristeza el temps de felicitat
és recordat des d’un present de desencantament
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que no obstant és un present ballat. De festa en
festa van Jean Seberg i David Niven ballant. Però
amb el ball ja no n’hi ha prou per a ser feliç. «Si
quan ballo sóc feliç, no podrà el ballar fer-me
feliç?» deien a Bodas reales (Royal Wedding, 1951),
de Stanley Donen. La resposta de Buenos días,
tristeza sembla ser inequívoca: no, la frase no és
reversible.

15

I Maridos ciegos? No sembla que quadri amb
les altres tres. Quin temps d’innocència perdut?
La pel·lícula comença amb el desencantament,
amb un matrimoni en què l’amor ja no circula
com abans, i conclou amb aquest amor recuperat.
Una parella que es reconcilia passant per la mort
d’un tercer.
La mort d’un tercer, que reuneix també pare i filla
a Buenos días, tristeza, que decideix l’aparellament
final en aquest joc de les cadires musicals que és
Banda aparte.
Però si a Maridos ciegos la mort de l’altre permet
recobrar la felicitat, a Buenos días, tristeza només
porta la malenconia d’una culpa compartida. Ja
no uneix la felicitat comuna, sinó la tristesa, no
s’obre un nou idil·li, es viu en la consciència que
aquest ja mai serà possible. La vida sense marxa
enrere.
I a Banda aparte? Difícil saber com pesarà la mort
del tercer en la parella recentment formada. No
sembla que hi hagi idil·li, però tampoc sembla que
els pesi la culpa de ser els supervivents, l’amargor
de ser la parella per defecte.
(La mort a Banda aparte: mor Arthur tal com juga,
cau igual quan simula que li han disparat que quan
li han disparat de debò. I a Buenos días, tristeza tot
comença com a complot infantil, fins que el joc,
la lleugeresa, es revela com a tragèdia.)
A Río de sangre, en qualsevol cas, cap d’ells mor i
els personatges s’han fet, sense amargor, grans.
Es va acabar el temps de la infància compartida,
sí, però és una cosa positiva, deixar enrere certs
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plaers, però també certes obsessions. Créixer és
motiu de renovada alegria. Créixer és, simplement,
possible.

16

No acaben de quadrar juntes les quatre
pel·lícules. Excepte, ara que ho penses, en aquest
no quadrar. Sí, aquest podria ser el punt en comú,
són pel·lícules on els comptes no quadren.
Com no diu la dita: no hi ha dos amb tres.
En aquesta impossibilitat del número tres es
troben les quatre.
Són respostes diferents a una mateixa pregunta:
què fem amb el tres? Des d’aquest punt cadascuna
segueix el seu camí, un camí que de vegades es
creua amb el de les altres tres, d’altres vegades
s’allunya decididament.
Et fas una pregunta accessòria: seria llavors Banda
aparte el Jules y Jim (Jules et Jim, François Truffaut,
1962) de Godard, amb el seu blanc i negre, els
seus dos homes, la seva dona i la seva veu en off ?
Sí, és el seu Jules y Jim precisament perquè, partint
de la mateixa xifra, acaben per no assemblar-se,
ho és perquè finalment no té gairebé res a veure.

17

Podries recordar llavors, o podries imaginar
que recordes, l’altra raó que et porta a París. No
només el cinema. O el cinema com a refugi, com
a fugida cap endavant. Fugida del record d’un
altre “no hi ha dos amb tres”, el record d’altres
cadires musicals que a tu et van deixar a la vora
del camí. Sense morts, això sí, sense tragèdia, tan
sols una certa tristesa, i com diu la veu en off que
deia Anna Karina a Banda aparte «Què fer llavors
per a matar el temps que s’eternitza?» Anar-se’n.
Visitar el Louvre de pressa i corrents. O potser
no, visitar-lo lentament, perdre’s en els quadres,
perdre’s en les pel·lícules de la Cinemateca.

18

Podries imaginar Langlois, malgastador i
pobre, en el seu despatx, fent la programació com
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qui fa una travessa. 1X2. Buscant la programació
infalible, el ple que tot ho quadra, on caben totes
les variants. Al final, el premi gros, el cinema com
a misteri plenament visible.
Però una travessa que res resoldria, perquè en
el cinema, en la programació, en el rodar, no hi
ha final. L’única cosa que importa d’acabar és
la possibilitat de tornar a començar, el cinema
no s’atura, sempre hi ha noves combinacions
possibles.
Podries imaginar-lo també, després d’un dels seus
dies esgotadors, entre enemics reals i enemics
imaginaris, anant a la Cinemateca a veure una
pel·lícula, l’ordre de la pantalla fent callar el
desordre de la seva vida, encantant-lo.

Pots imaginar-lo sortint al carrer, apaivagat.
La seva imatge es confon llavors amb la teva,
apaivagat també, llest de nou per a viure en el
temps, en un temps que no s’eternitza sinó que
mereix ser viscut, els dos caminant en silenci, pels
carrers de París, de nit.
A la tarda següent tornaràs.
Diumenge 15 de setembre de 1968: El Golem
(Der Golem, wie er in die Welt kam, Carl Boese i
Paul Wegener, 1920), Une vie (Alexandre Astruc,
1958), Fresas salvajes (Smultronstället, Ingmar
Bergman, 1957), Marie pour mémoire (Philippe
Garrel, 1967).
1X2. Torna a començar. ●
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RESUM

ABSTRACT

Aquest assaig tracta una retrospectiva sobre cinema
experimental i d’avantguarda francès, «Jeune, Dure et Pure !»
(Cinémathèque Française, 2000), exemple d’un pensament
pragmàtic sobre cinema. La programació de cinema es aquí
considerada com una forma de produir pensament sobre
les formes fílmiques i la història del cinema, fent servir
les repeticions i les variacions de les imatges amb fins
reflexius o metahistòrics, així com estètics. La modalitat i
els procediments d’aquesta forma de pensament del cinema
mereixen ser analitzats i qüestionats: és possible parlar fins i
tot d’un acte de teoria? El que destaca en aquest cicle és una
revaluació d’un terme problemàtic teòricament, però també
socioeconòmicament, com és “cinema experimental”. Les
relacions entre l’aplicació d’aquesta noció al cinema i a la
ciència no han estat suficientment apreciades. El programa
introdueix la distinció entre el cinema “experimental” i el
d’“avantguarda”, proposant diferents vies de subversió.
Aquesta forma de comparació implica un pensament
estilístic que entra en joc mitjançant les aproximacions
precises establertes entre les pel·lícules programades.

This essay discusses the retrospective of experimental
and avant-garde French film ‘Jeune, Dure et Pure !’
(Cinémathèque Française, 2000) as an example of pragmatic
thought on film. Film programming is here considered as a
way of producing thought on filmic forms and the history
of film that uses repetition and variations of images with
reflexive and meta-historical ends, as well as aesthetic ones.
The forms and procedures of this form of thought on film
deserve to be analysed and questioned: is it even possible to
speak of an act of theory? What is most striking about this
programme is the reevaluation of a theoretically, but also
socio-economically problematic term such as ‘experimental
film’. The relationships between the use of this term in
film and in science have not been sufficiently studied so
far. The programme introduces the distinction between
‘experimental’ and ‘avant-garde’ film, thus suggesting
different forms of subversion. This form of comparison
implies an underlying filmic thought based on the precise
relationships established between the films programmed.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Programació, muntatge, estètica, pragmatisme, cinema
experimental, ciència, tècnica, invenció, avant-garde, cinema
francès.

Programming, montage, aesthetics, experimental cinema,
science, technique, invention, avant-garde, French cinema.
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La programació de pel·lícules que aquest
breu estudi proposa analitzar, anuncia amb un
vigor significatiu la seva ambició, prenent per
títol aquell que el cineasta radical i provocador
Maurice Lemaître formulà per una de les seves
pel·lícules, ja que el seu acord augura ja una certa
inventiva al programa: «Jeune, Dure et Pure !»
va oferir, en efecte, del 3 de maig al 2 de juliol
del 2000, als espectadors de la Cinémathèque
Française, un conjunt de 82 sessions, component
una forta i bella experiència de gaia ciència
audiovisual. Comparable amb una pel·lícula
de found footage gegantina, la programació reactualitzava, per mitjà dels seus procediments
de selecció i de disposició de les pel·lícules, les
potències cognitives i estètiques del muntatge, per
a re-pensar una història del cinema d’avantguarda
i experimental francès. Destacable heurística
pragmàtica, a més del seu paper patrimonial,
fonamental: fer visibles pel·lícules poc vistes per
a molts, i en alguns casos, mai presentades en
públic. Un important treball de dos anys previs
a la programació fou necessari per a trobar o
retrobar aquestes pel·lícules.
Aquesta manifestació pogué ser concebuda
per Nicole Brenez i Christian Lebrat, reconeguts,
d’altra banda, per les seves preuades activitats
entorn de la valorització del cinema experimental,
respectivament, en l’àmbit de l’ensenyament
universitari, la teoria i la programació (Nicole
Brenez imparteix classes avui dia a la Universitat de
París-3, i és l’autora o la coordinadora de diverses
publicacions relacionades amb aquesta qüestió,
així com la programadora de les sessions habituals
«Cinéma d’avant-garde» de la Cinémathèque
Française) i l’edició i la realització de pel·lícules
(Christian Lebrat és responsable de les edicions Paris
Experimental i cineasta, tres de les seves pel·lícules
es van presentar en aquesta coprogramació); tots
dos es troben associats a aquest projecte, realitzat
per iniciativa de Dominique Païni, en aquells dies
director de la Cinémathèque Française, que volia des
de feia temps consagrar una gran retrospectiva al
cinema experimental a França. Que el responsable
institucional sigui, d’altra banda, assagista i
comissari d’exposicions, compromès amb el

cinema de manera original, fou sens dubte una
condició favorable de cara a aquest audaç corpus
fílmic i de pensament dels programadors. Els tres
escriuen el prefaci del catàleg de la retrospectiva,
cadascun amb un assaig, al qual segueix una
taula de matèries raonada realitzada per Nicole
Brenez, relacionant els valors de la programació
i els valors teòrics per inducció, ja que hi són
definides i explicitades les línies de pensament
que han estructurat la programació, ja implícites
en les eleccions de muntatge de les pel·lícules que
constitueixen les sessions. Aquest llibre, de 600
pàgines, compost en major mesura per textos que
per imatges (fotogrames d’algunes de les pel·lícules
programades), recull nombrosos textos de diferent
naturalesa: assaigs encarregats a crítics o teòrics, o
reimpressió d’escrits o d’entrevistes amb cineastes.
Per la seva envergadura i la seva ambició, l’obra
es troba entre les referències fonamentals dins
d’aquest domini, habitual i injustament considerat
com a maleït o marginal del cinema, juntament amb,
per exemple, els escrits de Dominique Noguez,
com el seu Éloge du cinéma expérimental (el títol, i la
seva aposta tipogràfica, són ja eloqüents), encara
que aquest no se centri en el corpus francès com
ho fa «Jeune, Dure et Pure !», atorgant un espai
important, i fins i tot un altre llibre complet (Une
Renaissance du cinéma) a l’underground americà, el
qual, d’altra banda, ha estat ben estudiat per teòrics
americans com P. Adams Sitney a Visionary Film,
o per Annette Michelson a New Forms in Film, a
més d’estar ben representat a la col·lecció de
cinema del nostre Musée National d’Art Moderne,
fundat per Jean-Michel Bouhours i Peter Kubelka,
el catàleg de la qual traça un panorama d’una
amplitud comparable a «Jeune, Dure et Pure !»,
essent aquest igualment una oportunitat per a
establir una sèrie de bases teòriques. Però aquest
catàleg de col·lecció té per causa la simple forma
d’un inventari, presentat per ordre alfabètic de
cineastes, les pel·lícules dels quals són comentades
i, d’altra banda, seleccionades amb motiu de les
programacions habituals del museu; per tant, no
està concebut segons els eixos d’un pensament del
cinema (de la mateixa manera que la majoria de les
sessions de cinema experimental del museu, sovint
monogràfiques i autònomes).
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La singularitat i la força de «Jeune, Dure et
Pure !», considerat en el seu conjunt, té a veure
essencialment amb aquests dos traços: d’una
banda, l’esforç, si no l’exhaustivitat, d’una certa
amplitud quant a la representació de la diversitat
del cinema experimental i d’avantguarda francès,
des dels orígens fins als nostres dies, un projecte
inèdit; i d’altra banda, les propostes teòriques
que sostenen la construcció de la programació,
fonamentades en la seva planificació i en la seva
cohesió, ja sigui per mitjà d’un pensament posat
en pràctica del cinema o per una teorització en
acte. En efecte, una lògica històrica organitza
globalment la programació, ben subtitulada: «
Une histoire du cinéma expérimental et d’avantgarde français ». Així, les primeres sessions estan
formades per pel·lícules dels primers temps, i les
següents avancen gradualment en la cronologia,
fins a les últimes sessions, que arriben al cinema
contemporani. No obstant això, aquest moviment
conjunt no és una llei de ferro, ja que el recorregut
autoritza alguns girs significatius; n’hi ha prou
amb veure l’última sessió, formada per Visa de
censure (1968) de Pierre Clémenti i Le Lit de la
vierge (1969) de Philippe Garrel, no respectant la
progressió cronològica, com si fos un flashback
en relació amb les sessions precedents, compostes
per pel·lícules dels anys 90 i 2000, o com si per
a clausurar bellament la programació s’hagués
optat per un ram final com aquest. Aquesta
«histoire du cinéma expérimental et d’avantgarde français» reivindica igualment la seva
singularitat, «Une histoire». Pot ser que es tracti
d’un diàleg, d’un ressò, d’una figura correctiva o
d’un discret homenatge a l’ambició godardiana de
les «històries del cinema». En tot cas, no és una
qüestió d’humilitat convinguda, sinó que estem
davant d’una aposta afirmativa. Quins són, per
tant, els reptes d’aquesta gaia ciència audiovisual,
d’aquest (re)muntatge de la història del cinema
significatiu? Una anàlisi de la programació ens
permet aclarir els principis i entreveure alguns
centelleigs de pensament a partir de les pel·lícules
entrexocades.
La composició global del corpus, indicada
com a «cinéma expérimental et d’avant-garde
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français», implica ja una tesi sobre la representació
al cinema. El recurs a les dues nocions, més que a
una o a una altra (Nicole Brenez és d’altra banda
l’autora d’un llibre sobre els Cinémas d’avantgarde), marca el que distingeix algunes pel·lícules
a l’interior del corpus, però també el que les
reuneix en relació amb un exterior, aquell que no
ha estat programat, tant si l’anomenem cinema
«I.N.R.», «Industrial-Narratiu-Representacional»,
com fa la cineasta Claudine Eizykman, de la qual
s’han inclòs certes pel·lícules a la programació, o
«M.R.I.», «Mode de Representació Institucional»,
com ho indica el teòric Noël Burch al seu assaig
La Lucarne de l’infini. En tots els casos, el que en
la forma fílmica transgredeix o desnaturalitza
la norma representativa del cinema dominant
en el pla socioeconòmic, sobrepassa i revela al
mateix temps, hi hagi o no una intenció crítica
(simplement creativa, inventiva en aquest cas), la
seva limitació. Per aquest motiu, podem trobar
a la programació, les unes al costat de les altres,
o reunides de forma més àmplia, pel·lícules amb
un acostament que pot sorprendre, més enllà de
la seva no-pertinença comuna i general al món de
la representació majoritària. Així, per exemple, un
programa reuneix les fantasmagories de Georges
Méliès i Émile Cohl i les observacions científiques
de Jean Comandon i Lucien Bull: imaginatius i
escrutadors, sobrepassen el realisme ordinari de
la representació, explorant les possibilitats del
mitjà (trucatges, pintura sobre pel·lícula, ralentís,
acceleracions, etc.). El surrealisme i el naturalisme
s’oposen en efecte(s) al realisme. Les facultats
de la percepció humana s’amplien (Expanded
Cinema, com ho concep Gene Youngblood al seu
assaig) en relació amb els mitjans de les potències
cinematogràfiques. A més, com a epígraf
d’aquesta sessió, una cita del cineasta «visionari»
Stan Brakhage permet pensar en la resolució
dialèctica de la contradicció aparent entre les
diferents pel·lícules. I dit sigui de pas, aquest
procediment de citació-epígraf-eina dialèctica,
és utilitzat al llarg de tota la programació, amb
l’avantatge de produir el pensament, o almenys un
acord entre les formes fílmiques i el text operatori
en el pensament de l’espectador, sense tancar-lo,
rebaixant el sentit d’una etiqueta teòrica rígida,
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sobretot tenint en compte que són citacions de
cineastes, encara que alguns d’ells fossin teòrics,
com Brakhage, en lloc de provenir dels teòrics
tradicionals.
La descompartimentació de l’obra en
el si del cinema “experimental”, com en els
exemples evocats anteriorment, reactiva el
sentit fort d’aquesta noció, que utilitzem
sovint com una etiqueta generalment còmoda,
sense considerar la seva utilització en el cas de
Claude Bernard o Émile Zola, per exemple. La
descompartimentació de l’obra, efectiva en les
eleccions audaces de la programació, permet
de forma més general apropar, en una mateixa
sessió o en diverses sessions veïnes, les pel·lícules
científiques, les pel·lícules d’artistes i les
pel·lícules militants. És llavors la distinció entre
“experimental” i “avantguarda” el que està en joc.
El destacable és que ja no sabríem reduir-la a una
oposició entre les dues tendències que divideixen
habitualment l’avantguarda, estètica i política,
com si fos necessari triar entre esteta o militant,
com si la diferència que compta ja no fos estar a
l’avantguarda o no; i es pot apreciar també una
altra tendència tècnica, en el cas d’“els inventors”
(per tant, fins i tot el mitjà industrial es troba
representat, amb les vistes dels Lumière), deduïda
per l’historiador tradicional sota la condició d’una
garantia registrada; havent-hi doncs tants àmbits
amb les seves respectives fronteres consensuals
com diferents juxtaposicions de pel·lícules que les
dinamiten. El cinema situacionista i lletrista, amb
els seus mètodes radicals de crítica de la imatge,
en el sentit espectacular, considerablement
present (amb Isidore Isou, Guy Debord,
Maurice Lemaître, Gil J. Wolman) a través de
la programació, seria suficient en si mateix per
a sobrepassar aquestes categories. Però la seva
juxtaposició amb el cinema de la tendència tant
estètica com política d’avantguarda és encara més
eloqüent. Les pel·lícules de Maurice Lemaître,
per exemple, estarien situades tant a la vora de
les de Marguerite Duras, com amb les del Grup
Medvedkine. La iconoclàstia (de Lemaître), el
bell aspecte de la imatge literària (a través de les
relacions entre la imatge visual i la veu en off

de Duras), o les imatges de les lluites polítiques
(Medvedkine i altres col·lectius), comparteixen
un mateix front de crítica i de fonament quant
a un nou ordre de la imatge. La seva trobada
no fortuïta a la pantalla de projecció ens ofereix
l’oportunitat de trobar una sèrie d’apreciacions
estètiques completes, pensades i sentides; i la
revelació de les seves afinitats, més enllà de
les diferències a primera vista. I fins i tot una
cosa encara més sorprenent: la juxtaposició de
pel·lícules explícitament militants amb pel·lícules
científiques. El mai vist? Un mateix programa
mostra el cinema compromès amb les lluites
polítiques i socials i pel·lícules com Formation
de cristaux aux dépens d’un précipité amorphe (1937)
(encara que puguem veure aquí un ressò del títol
De la nube a la resistencia [Dalla nube alla resistenza,
1979] dels Straub), del Dr. Jean Comandon i M.
De Fonbrune, o L’Hippocampe (1934) de Jean
Painlevé. Percebem per tant una relació entorn del
domini de les visibilitats conquerides: ja es tracti
de realitzar les imatges censurades pel poder, o
bé de sobrepassar les limitacions de l’ull humà
“no armat” (com ho escrivia Vertov, de l’ull nu)
per les potències conjugades de la instrumentació
científica i del “cinema-ull”. Veiem llavors com
la programació no s’acontenta únicament amb
fundar un feliç melting pot, o simples efectes
de contrast, sinó que també suggereix més
profundament a l’espectador una sèrie d’afinitats
inesperades, en alguns casos desconcertants,
fecundes en el pla d’un pensament subversiu de
la representació i de la imatge. En aquest sentit,
podem comparar el muntatge de pel·lícules
concebut per la programadora-teòrica1 amb
el muntatge d’imatges a la revista Documents
de Georges Bataille: un pensament pragmàtic,
produït pel xoc de les formes.
Aquest pensament estètic és sovint (per la
seva modalitat pragmàtica, justament?) fortament
precís. A més, tendeix al pensament estilístic. En
considerar la posada en relació d’un cineasta amb
un altre, les singularitats i els estils es revelen a
través dels efectes d’analogia o de contrast.
Aquestes associacions únicament es deuen de
vegades a la iniciativa de la programadora, o bé a
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l’existència de les agrupacions de cineastes, com
el Grup Zanzibar (al qual, d’altra banda, es va
consagrar el 2007 un llibre editat per Christian
Lebrat, Éditions de Paris Experimental, Zanzibar.
Les filmes Zanzibar et les dandys de mai 1968). En
aquest sentit, Vite (1969) de Daniel Pommereulle,
forma una sessió amb Deux fois (1969) de Jackie
Raynal. Mentre que Le Révélateur (1968) de
Philippe Garrel, relacionat amb el mateix grup,
està situada en una altra sessió juntament amb
L’Homme qui tousse (1969) i L’Homme qui lèche
(1969) de Christian Boltanski, precedida d’una
sessió formada especialment per ciné-tracts d’un
col·lectiu de 1968, produint un muntatge revelador,
precisament, concebut per la programadora. La
qüestió estètica de la figuració (com a model i
al·legoria) i els contextos històrics de Maig del
68 i de la Shoah, suscitats dissimuladament per
la pel·lícula de Garrel, queden perfectament
il·luminats per mitjà d’aquest entorn significatiu.
Sembla que es pugui considerar llavors l’acte de
programar com una forma de crítica o d’anàlisi
del cinema: quina relació entre dues pel·lícules
implica llavors un paràmetre precís quant a les
formes fílmiques respectives, una intuïció de la
seva caracterització. De la mateixa manera, quan
una altra pel·lícula de Garrel, Athanor (1973) es
troba programada amb Tristan et Iseult (1972), un
film de Yves Lagrange, la sessió permet pensar
en una relació d’iconografia. Aquests raccords
eloqüents del muntatge-programa semblen de
vegades sobreentendre una idea, de fet, precisa,
o constituir una espècie d’equivalent respecte al
muntatge intel·lectual eisensteinià: per exemple,
quan es mostra l’abstracta pel·lícula pintada
Ere Erera Baleibu Icik Subua Aruaren (1970)
de José Antonio Sistiaga després de Le Pain
quotidien (1970) de Philipe Bordier, la idea de
transubstanciació pot unificar la sessió, qualificant
el procés materialista i místic de l’artista basc.
Però els raccords són més fàcilment plurivalents:
no menys significatius, ja que no es tracta tant que
siguin productors d’una ona de la significació com

d’una multiplicació dels sentits. En tornar a veure
La Pieuvre (1928) de Jean Painlevé seguida de La
Marche des machines (1928) de Eugène Deslaw,
sorprèn al començament el contrast formal i
temàtic entre l’orgànic i el maquinal, i, després,
l’oposició a primera vista es complica si es percep
un caràcter reflexiu a la pel·lícula de Deslaw, fent
que tornem als procediments cinematogràfics
de l’ampliació i del ralentí en el cas de Painlevé,
encara que, d’altra banda, l’àmbit de l’avantguarda
(a través del surrealisme, en el cas de Painlevé)
els reuneixi. En resum, se’ns convida a meditar,
i podríem glossar durant molt de temps aquestes
relacions, com succeeix amb la majoria de les
propostes de la programació, l’originalitat de la
qual, de vegades colpidora, permet renovar o
vivificar la mirada entorn d’algunes pel·lícules en
ocasions conegudes, moltes vegades vistes, com
Noche y niebla (Nuit et brouillard, Alain Resnais,
1955), programada d’una forma que podríem
fins i tot considerar com a inconvenient, ja que
està acompanyada de les experimentacions
Locomotion chez Cyclostoma Elegans (1954) de Jean
Dragesco, o de l’etnografia de Los amos locos (Els
Maîtres fous, 1954) de Jean Rouch, i el cine-poema
pop Défense d’afficher (1958) de Hy Hirsh, en una
mateixa sessió. En aquest xoc entre les pel·lícules,
tan diferents en les seves formes i en els seus
registres, un pensament de la representació pot
quedar induït, si bé no té per què produir-se
per força, ja que està justificat en tot cas per les
aproximacions heterodoxes situades en el si de la
història del cinema. Caràcter remarcable, aplicable
almenys al seu principi: es tracta d’una experiència
de l’espectador activa, entaulant un pensament
original, renovat entorn de les imatges, que és al
que aquesta programació convidava més enllà de
les funcions antològiques o de simple divertiment
de l’espectacle cinematogràfic. En aquest sentit,
podem comparar aquesta manifestació puntual
amb les programacions habituals del cineasta
i comissari Peter Kubelka al Filmmuseum
de Viena, sota la invitació a preguntar-se i a

1. Nicole Brenez pot ser considerada com l’autora de la
programació, entesa com a muntatge, ja que segons explica, la
seva col·laboració amb Christian Lebrat se centra en el treball de

recerca entorn de les pel·lícules, durant dos anys, fase essencial
del projecte de la retrospectiva, si bé la composició interna final
és obra seva.
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ressaltar, a respondre, «Was ist Film», en la qual
podem comprovar un pensament subversiu de
la història i de les formes cinematogràfiques en
les aproximacions inèdites entre les pel·lícules.
El pensament estètic, si ho comprenem com cal,

en el sentit fort de la paraula aesthesis («sentir,
percebre»), troba probablement en el muntatge
de les pròpies formes fílmiques el seu mitjà
d’expressió ideal. ●
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Una breu història dels col·lectius radicals des
dels anys 60 fins als anys 80: Entrevista amb
Federico Rossin sobre la retrospectiva ‘United
We Stand, Divided We Fall’
A Brief History of Radical Film Collectives from the
1960s to the 80s: Interview with Federico Rossin on the
Retrospective ‘United We Stand, Divided We Fall’
David Phelps
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RESUM

ABSTRACT

Aquest text tracta del cinema col·lectiu a partir del cicle «United
We Stand, Divided We Fall», comissariat per Federico Rossin,
al festival Doclisboa, el 2012. En una conversa de l’autor amb
el programador, s’assenyala que la història del cinema col·lectiu
amb prou feines ha estat estudiada en profunditat, i és un ampli
camp de recerca per a historiadors i investigadors del cinema.
Rossin assenyala que el cinema col·lectiu sol sorgir d’èpoques
de crisis econòmiques i socials, i comenta algunes de les seves
particularitats, en particular a partir de la relació ideològica que
s’estableix entre els personatges i càmeres o cineastes. Segons
Rossin, a partir del cinema col·lectiu es pot tornar a una creença
forta i profunda en el real, ja que el cinema no és només una
màquina que produeix somnis, sinó un mitjà fort per a comprendre
i analitzar la realitat mitjançant recerques. A continuació, l’autor
analitza alguns elements teòrics del cinema col·lectiu, centrant-se
en particular en el cinema de Rouch i en la seva manera de filmar
rituals, i assenyalant dos pols del cinema col·lectiu: el cinema de
l’exorcisme i el cinema de la possessió. Cal distingir, de la mateixa
manera, entre aquell cinema col·lectiu que busca esborrar les
diferències entre els seus membres en benefici d’una posició i un
to propagandístics, i aquell que busca promoure les diferències
facilitant la discussió i el debat entre els membres.

Taking as a point of departure the film programme ‘United We
Stand, Divided We Fall’ (curated by Federico Rossin, Doclisboa,
2012), this essay addresses collective film-making. In a conversation,
the author and the film curator argue that the history of collective
film-making is understudied at the moment and that it is a broad
field of research that should be more extensively considered by
film historians and researchers. Rossin suggests that collective
film-making usually emerges in periods of economic and social
crisis, and comments on some of its particularities, such as the
ideological relationships established between the people in front
and behind the camera. According to Rossin, collective filmmaking can enable us to recuperate a strong and profound belief
in the real, since film is not only a machine to produce dreams, but
also a strong medium to comprehend and analyse reality through
enquiry. Furthermore the author analyses some of the theoretical
concepts of collective film-making, focusing on the work of Jean
Rouch and his way of filming rituals, and identifying two poles of
collective film-making: exorcism and possession films. The author
also distinguishes between two kinds of collective film-making:
one that aims to erase the differences between its participants
in favour of a common position and a propagandistic tone, and
another one that seeks to promote and make visible the differences
amongst its participants, facilitating discussion and debate.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Cinema col·lectiu, cinema polític, teoria dels autors, documental,
càmera, ritual, ideologia, Jean Rouch, cinema de la possessió,
cinema de l’exorcisme.

Collective film, political film, Auteur theory, documentary, camera,
ritual, ideology, Jean Rouch, possession film, exorcism film.

DAVID PHELPS

Em pregunto si podríem començar
esbossant la tempestuosa història del cinema
col·lectiu.
La majoria d’aquestes pel·lícules segueixen
estant gairebé òrfenes: vull dir que molt poca
gent ha estudiat amb profunditat el fenomen
del cinema col·lectiu. No hi ha un cànon, és
un terreny verge per als historiadors i per als
investigadors de cinema. Per tant, hem de traçar
aquesta història com si fóssim arqueòlegs i
arxivistes. Però aquest és només el primer pas.
Si estudiem la situació, ens adonem que existeix
una història completament oculta, i que les seves
arrels se situen a l’inici del segle XX: està el cas
del redescobriment recent d’Armand Guerra i
del seu Cinéma du Peuple (1913-14). Durant els
anys 20 i 30, trobem el col·lectiu Prokino al Japó
(Proletarian Film League of Japan, 1929-1934),
i, poc després, l’experiència del “cinema-tren”
duta a terme per Aleksandr Medvedkin (193334) a la Unió Soviètica, i Workers Film and Photo
League (1930-34), Nykino (1935-37) i el Frontier
Film Group (1936-1942) als Estats Units. Trobo
moltes relacions entre les pel·lícules que he inclòs
al programa i aquestes experiències de cinema
col·lectiu. Per començar, hem de notar que tots
aquests col·lectius van néixer al llarg d’una crisi
econòmica i social; després, comprenem que
aquestes pel·lícules es van realitzar i que han de
ser considerades tant com a objectes estètics com
sota la forma de l’instrument polític; finalment,
hem de contemplar aquesta història com un camí
obert encara viu: en aquest moment precís i en la
darrera dècada, el cinema col·lectiu va renéixer de
les seves cendres a Argentina, Espanya, Grècia,
etc.
De forma més general, com concordarien
aquestes pel·lícules amb la història del
cinema, especialment en la línia de la teoria
dels autors i d’algun dels seus partidaris
–Godard, Rivette, Rohmer–, que es van
declarar com a anti-auteurs als anys 70?
És un tema molt delicat. Crec que la mort de la
teoria dels autors és, simplement, el revers de la

pròpia teoria dels autors: crec que és únicament un
assumpte de narcisisme que prové de la negació,
un mirall trencat on amagar la cara, encara que la
cara hi segueix estant. M’agraden les pel·lícules del
Grup Dziga Vertov, però són films molt diferents
dels realitzats pel Newsreel o per Cinema Action.
No veig un vincle clar entre aquest fet de declararse un mateix anti-auteur i el de fundar un col·lectiu
de cinema. Cada grup o col·lectiu compta amb la
seva pròpia història, i no hem de ser ingenus. A
cada grup, la qüestió del poder era el nucli. És una
cosa que té a veure amb el mateix ésser humà.
Aquests joves cineastes van renunciar a la seva
jouissance immediata amb l’objectiu de servir a un
ideal polític, però el seu desig de fer pel·lícules
personals era fort, i molts d’ells van fer pel·lícules
personals després de la seva experiència col·lectiva.
Diria que gairebé cada pel·lícula compta amb una
història diferent: en alguns casos, es tractava d’un
desig que provenia d’un dels seus membres; en
altres casos, era un altre qui inventava la història
i la manera de transmetre-la, etc. Per a mi, no
és important saber ara qui va fer una pel·lícula
en particular i qui es trobava amagat darrere del
nom d’un col·lectiu. És el gest de posar en comú
les seves competències, els seus pensaments, les
seves esperances el que m’afecta profundament. I
no només és un rebuig de la teoria dels autors: és
un acte positiu.
De forma més concreta, em pregunto si és
possible establir una relació entre els actors i
els cineastes, una cosa bastant pròpia i única
del cinema col·lectiu –això potser fins i tot
arriba a definir la seva funció–. En moltes
d’aquestes pel·lícules, els actors semblen
fer-se càrrec de la pel·lícula no només
determinant la seva forma d’actuar, sinó que
sovint són ells mateixos els cineastes…
En el cas d’algunes pel·lícules, és cert: crec que
el fet de fer un cinema col·lectiu provoca que, de
vegades, l’estructura s’obri molt més a la realitat.
Alguns cops, els actors utilitzaven els cineastes
per a comptar amb un mitjà polític major, com
si fos una poderosa arma cinematogràfica; d’altra
banda, els cineastes volien servir a un ideal. Però
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crec que, en els millors casos, sempre hi ha hagut
un intercanvi entre els actors i els cineastes.
La vida convulsa que tots dos compartien és
l’autèntic cor del cinema col·lectiu: volien canviar
la seva vida, el present, el propi cinema.
Però hi ha un perill al cinema col·lectiu, ja
que mentre que les pel·lícules intenten que
s’escoltin les veus locals, veient-se aquestes
normalment suprimides pels paradigmes
dominants, no podrien aquests films reprimir
també aquestes veus individuals en benefici
d’un missatge col·lectiu?
Si prenem l’exemple d’El pueblo se levanta (The
Newsreel Collective, 1971) i Finally Got the News
(Stewart Bird, Peter Gessner, Rene Lichtman i
John Louis Jr., 1970), podem dir que l’intercanvi
entre els cineastes i els protagonistes era subtil,
i que comptava amb diversos nivells: hi ha una
veu en off autoritària intentant dirigir el diàleg,
però trobem també una mena de resistència per
part dels personatges, que utilitzaven els seus
accents i les seves veus personals. He intentat
incloure en la selecció pel·lícules col·lectives
realitzades per persones capaces d’assumir la
responsabilitat tant del missatge propagandístic
com de les persones amb qui estaven treballant.
Com més es considerava la pel·lícula com una
arma, menys afectaria les persones reals: per
tant, s’estava assumint l’imaginari polític. No
hem d’idealitzar el cinema col·lectiu: he vist
moltes pel·lícules realment dolentes, en absolut
interessants des del punt de vista formal i polític.
Crec que aquest problema que assenyala és cert
pel que fa a la primera fase del cinema col·lectiu
posterior a Maig del 68: en els 70, les pel·lícules
es converteixen cada vegada més en retrats de les
persones singulars; So That You Can Live (Cinema
Action, 1982) i À pas lentes (Collectif Cinélutte,
1979) en són bons exemples.

Suposo que tot es redueix a la vella pregunta
de l’època sobre el documental polític, sobre
si el cinema col·lectiu va poder oferir algun
tipus de remei per mitjà de la propaganda, ja
que només pot treballar a partir de les eines de
la realitat. Moltes de les pel·lícules plantegen
cerimònies i rituals tradicionals, gairebé a l’estil
de Rouch, com si, en aquestes pel·lícules, els
protagonistes estiguessin no només recollint
els problemes de la realitat, sinó també oferint
una interpretació que seria com una cura, si és
que pot anomenar-se així.
La ideologia és un tipus de ritual o d’interpretació
col·lectiva: com més capaços fossin els col·lectius
d’absorbir la realitat d’una forma dialèctica, més
vives estarien les seves pel·lícules com a objecte
avui dia per a nosaltres. La comparació amb
Rouch és molt interessant: el problema està en
la creença. El que vull dir és que Rouch creia
realment en els rituals que estava filmant, pots
sentir aquest tipus de màgia a les seves pel·lícules.
No era distant respecte als seus personatges,
estava intentant veure l’invisible a través del seu
ull mecanitzat. Es tracta del mateix cas en relació
amb els millors grups col·lectius que he triat per a
la retrospectiva. La ideologia postmoderna ens ha
portat a rebutjar la creença, la fe, els ideals, situant
tot això dins d’una “vella forma de pensar”. El
parany de la postmodernitat té a veure amb
la fi de la pròpia realitat. Per tant, el remei que
podem obtenir a partir del cinema col·lectiu pot
consistir a tornar a una creença forta i profunda
en el real, en el món, en les persones. El cinema
no és només una màquina que produeix somnis,
pot ser un mitjà fort per a comprendre, analitzar i
canviar la realitat: les recerques formals d’aquestes
pel·lícules són com una fàbrica oberta en què
podem trobar eines antigues que funcionen
perfectament. Només hem de polir-les i adaptarles a la nostra situació actual.
Declaracions realitzades per e-mail i editades per
David Phelps el 23 i 24 de novembre de 2012.
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Postfaci. Sobre el cinema col·lectiu
L’única pel·lícula interessant sobre els esdeveniments,
l’única veritablement forta que he vist (evidentment,
no les he vistes totes),
és aquella que tracta l’entrada a les fàbriques Wonder,
filmada pels estudiants de l’IDHEC,
ja que és una pel·lícula terrorífica, que fa mal.
És l’única pel·lícula veritablement revolucionària.
Pot ser que es degui al fet que es tracta d’un instant
en què la realitat es transfigura fins a tal punt
que arriba a condensar una situació política completa
en deu minuts,
d’una intensitat dramàtica embogida.
És una pel·lícula fascinant, però no podem dir que
sigui mobilitzadora
si es té en compte el reflex d’horror i de rebot que
provoca.
En realitat, crec que l’únic paper del cinema consisteix

a pertorbar,
a contradir les idees prefixades, totes les idees
prefixades,
i fins i tot els esquemes mentals que preexisteixen
respecte a aquestes idees:
a aconseguir que el cinema ja no sigui confortable.
Cada vegada més sento una tendència, la de dividir les
pel·lícules en dos:
les que són confortables i les que no ho són;
les primeres són totes elles abjectes; les altres, més o
menys positives.
Algunes de les que he vist, sobre Flins o Saint-Nazaire,
són d’un confort desolador:
no només no canvien res,
sinó que provoquen que el públic que les veu estigui
content amb si mateix;
són els mítings de L’Humanité.
Jacques Rivette
(AUMONT ET AL., 1968: 20)

Heus aquí un garbuix de contradiccions que
han de ser examinades, si no desembolicades:
Ja que “cinema col·lectiu” pot designar, des
dels germans Lumière en endavant, qualsevol
tipus de col·laboració entre un home i la seva
càmera, la seva pel·lícula de cel·luloide i el seu
tema, el terme pot perdre cert sentit si s’entén
més com un tipus específic de cinema que com
un tipus d’òptica a través de la qual veure el
cinema: la col·lectivitat –element inherent al
calaix de sastre d’elements híbrids present en
qualsevol pel·lícula–, comporta que aquest terme
només pugui refinar-se en un gènere propi quan
les pel·lícules amateurs dirigeixen els seus punts
de vista cap a si mateixes, i converteixen la seva
pròpia producció col·lectiva en el tema que se
situa davant de la càmera. En altres paraules, la
pròpia òptica o la lent es converteix en el tema;
però aquesta és una descripció que podríem
aplicar tant a Stan Brakhage com a Chuck
Jones. Ja que el “cinema col·lectiu” o el “cinema
col·lectivista” comparteix amb tantes pel·lícules
“underground” aquesta intenció de cristal·litzar
un únic aspecte de la praxi cinematogràfica –l’acte
de la producció cinematogràfica col·laborativa,

de forma alternada, com a microcosmos de la
societat i com una alternativa respecte a aquesta–,
el propi terme converteix en un absurd la idea
d’un gènere pur o els continus intents per part
dels crítics a l’hora de situar aquestes pel·lícules
en una sèrie de categories preestablertes.
Així que, en lloc d’això, els termes i els
orígens han de ser inventats del no-res. De fet,
el cinema col·lectiu podria tant entaular un
exorcisme dels fets històrics, com donar lloc a
una història especulativa: aquella que prengués en
compte la realitat del descontentament, fins i tot
entre els cineastes, que es mobilitza per mitjà de
la propaganda cap a una nova utopia.
Aquesta noció de la història del Gran Home
Blanc, formulada en les seves més altes cotes
per mitjà de les idees de futur dels individus
progressistes, podria semblar que fins i tot es
duplica com una visió del cinema per part del
Gran Home Blanc, aquell que, segons es podria
argumentar, va donar forma al cinema col·lectiu
a l’era de Rivette i Godard: Jean Rouch. D’una
manera instintiva, suposem, Rouch menysprearia
aquest tipus d’afirmacions: ell no va donar origen
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al “cinema col·lectiu” (els crítics, si és que no
van ser els Lumière, són els que ho van fer); ell
desenvoluparia un cinema de ritus i de rituals
situats en una oposició directa respecte a totes
les nocions relacionades amb els organismes
individuals, per part tant del subjecte com del
cineasta, amb la finalitat de determinar qualsevol
part de l’acció que no fos la de la seva articulació.
I, no obstant això, aquesta articulació ho és tot
en el cas de Rouch –l’habilitat de la càmera per
a entrellaçar els seus subjectes en la coreografia
unificada d’una dansa màgica, de manera que
fins i tot sembla conjurar els moviments dels
personatges mentre els segueix–. Aquí, aquest
tipus de cinema modern, tan proper a Cassavetes
com a Rivette i al “cinema col·lectiu”, s’articula de
la mateixa manera: un cinema en què la producció
de la pel·lícula es pot veure obertament a la
pantalla (un temps documental, localitzat dins de
la presa), enfront de la història, escenificada com
un ritu i un ritual (un temps narratiu, localitzat
principalment en el muntatge). La tradició, al
cinema de Rouch, tendeix un pont entre aquests
dos marcs temporals, ja que veiem l’articulació
d’un ritu etern. Però les pel·lícules de Rouch són
també els últims registres d’unes tradicions que
són a punt de ser destruïdes.
Aquests girs inesperats continuen. Les
pel·lícules col·lectives programades per Federico
Rossin en el cicle «United We Stand, Divided
We Fall»1 s’oposen aparentment al status quo de
les cerimònies socials de la violència que, en un
primer moment, poden semblar una inversió de
Rouch: són pel·lícules revolucionàries o militants
(termes incompatibles), però que en qualsevol cas
es dediquen a desafiar les tradicions de la seva
època. No obstant això, com suggereix Rivette a
propòsit de La Reprise du travail aux usines Wonder
(Jacques Villemont, 1968), la representació que
duen a terme els obrers de la seva pròpia posada
en escena, en un debat filmat en un únic pla de
deu minuts enmig del carrer, és el que fa que
la pel·lícula resulti tan revolucionària. En altres
paraules, el revolucionari és el propi esforç dels
obrers a l’hora de posar en escena, en el seu
lloc de treball, les jerarquies i les tradicions que
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menyspreen: no només perquè fracassen a l’hora
d’inserir del tot, en ple carrer, les polítiques de
la fàbrica, sinó fins i tot perquè la pel·lícula els
permet escenificar la mateixa política que estan
d’acord a rebutjar. És una posada en escena
revolucionària perquè s’entreveuen simplement,
en aquesta radical cristal·lització de la política
d’una dècada en deu minuts d’improvisacions a
l’aire lliure, les possibilitats entorn de les quals
pot ser escenificada la història –o, més aviat, com
podria haver estat escenificada la història–. Una
història especulativa, com la de Rouch, malgrat
tot, la política de la qual no és la dels seus individus,
sinó la de la posada en escena de les formes en
què poden entrar en contacte, en discussió o en
debat amb els altres.
Més amunt, Rossin parla sobre Rouch, i
la manera en què tracta d’accedir a l’invisible a
través de les seves cerimònies, creient en l’acció
com una força pròpia. La càmera seria així només
l’últim intèrpret: ¡una cosa bonica!. Però Rouch
no és un formalista, i ni les seves cerimònies ni
el seu cinema es troben de cap manera estancats
–tots dos són respostes a l’energia en un temps
i en un lloc determinat, tots dos són formes
cerimonials amb què trobar de la mateixa
manera el caos de la naturalesa i la civilització–.
Pel que fa als seus tractaments de les
tradicions, la seva violència és un acte de l’aquí
i de l’ara, un remolí que deforma les energies
històriques en la bogeria d’un instant en què totes
les relacions es desfan. El mateix pot ser dit de
tantes altres pel·lícules col·lectives. En cert sentit,
les preocupacions del cinema de Rouch, tant la
possessió com l’exorcisme, també proporcionen
els termes de la seva pròpia filmació, la possibilitat
de donar vida als recipients físics com la seva
càmera-ull, i fins i tot a través de la seva càmeraull –i retirar-la amb la mateixa rapidesa–. La
possessió: l’ull de Rouch és el que pot posseir les
persones a la pantalla no només provocant-les en
un ball, sinó també interpretant el ball al costat
d’elles per a un espectador que ho viurà en lloc
seu dècades després; l’ull de Rouch no només
conjura els seus actes, sinó que és el món al
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complet el que no pot distingir-se objectivament
de la visió conjurada per l’ull de Rouch (els rastres
de Brakhage). L’exorcisme: no obstant això, es
tracta també d’un ull que exorcitza una força més
profunda i violenta que la que troba a la pantalla
(i això ho aconsegueix únicament imposant un
ritual constant). L’important, per descomptat, és
que la càmera sigui posseïda per aquests rituals
en la mateixa mesura en què “posseeix” a la gent,
fent-la participar en el ritual més modern: fer una
pel·lícula.
Perquè Rouch, potser molt millor que
qualsevol altre cineasta, entén el poder singular
del cinema col·lectiu per a intervenir, de forma
molt bella, entre dos pols perillosos: d’una banda,
l’estancament d’un ritual social (la possessió); de
l’altra, l’alliberament de l’energia de la multitud
contra aquest (l’exorcisme). Actualment, vivim en
una època en què aquests dos pols han d’oposar-se
constantment: la violència desesperada de Haneke,
de Breillat o dels adolescents suburbans de Jackass
(Johnny Knoxville, Spike Jonze, Jeff Tremaine,
2000-2002) competint per a cridar l’atenció per
mitjà de l’impacte a través de YouTube i altres
mitjans, gravant-se en vídeo constantment, resulta
una resposta lògica a la vigilància suau i invisible
de la NSA, dissenyada per a fer que els ciutadans
s’ajustin al protocol dels rituals del políticament
correcte, sabent inconscientment que estan
sent filmats en tot moment. Perquè, com una
altra pel·lícula col·lectiva, Red Squad (Howard
Blatt, Steven Fischler, Joel Sucher, 1972), deixa
clar, sempre s’espera que els ciutadans s’ajustin
a la imatge, que representin per a la càmera les
imatges que han vist, de manera que la NSA
pugui garantir que els ciutadans estan seguint
la imatge “correcta” i funcional. Cada acció es
converteix en un protocol per a la següent; però
la NSA insisteix en què tot pot ser vist excepte la
pròpia NSA.
Red Squad converteix aquesta possessió total
en una mena d’exorcisme amb un centre buit: els
cineastes amateurs decideixen filmar els qui els
estan filmant, els encarregats de fer complir les
lleis, i, com a la pel·lícula de Nagisa Oshima Murió

después de la guerra (Tôkyô sensô sengo hiwa, 1970),
l’únic acte transgressor registrat per la càmera és,
per descomptat, la pròpia filmació. Es tracta d’una
pel·lícula fascinant, ja que la por dels Red Squad a
ser filmats només revela l’autèntica violència d’allò
que estan duent a terme en primer lloc: filmar és
una forma de garantir que els subjectes actuen
“correctament”, i, per descomptat, és per això que
els Red Squad no volen ser filmats –assegurar-se
que tots actuen d’acord amb un codi de conducta
els eximiria d’haver de seguir-lo també–. La
comèdia pertany als comunistes amateurs, que,
sense cap mena de recursos, acaben parodiant
l’operació de les “home movies” policials en un
intent de cohibir els inhibidors. El model de Rouch
resulta ja impossible d’acord amb aquest càlcul
de les operacions, que es repetirà eternament:
mentre que Rouch insisteix a participar en l’acció,
les càmeres dels Red Squad són necessàriament
invisibles, ja que el seu objectiu consisteix a
provocar que els seus subjectes –qualsevol
activista de Nova York, i possiblement qualsevol
altra persona– romanguin en un estat de constant
paranoia.
Aquí, ens podem preguntar si el cinema
col·lectiu correria el risc d’oprimir les veus
individuals de la mateixa manera que les promou.
I podríem, potser, establir una distinció entre
dos tipus de pel·lícules col·lectives, sense saber
a quina banda se situaria Red Squad, entesa com
un cert tipus d’estat de vigilància a l’estil de Duck
Amuck (Looney Tunes’ Merrie Melodies: Duck Amuck,
Chuck Jones,1953): 1) Aquell que busca esborrar
les diferències entre els seus membres en benefici
d’una posició i un to propagandístics, i 2) Aquell
que busca promoure les diferències facilitant la
discussió i el debat entre els membres. No es
tracta d’una distinció tan simple com aquella
del “cinema de la cura” enfront del “cinema del
diagnòstic”, ja que tots dos són crítics contra el
status quo. Winter Soldier (Winterfilm Collective,
1972), per exemple, adopta una postura òbvia
contra l’abús dels soldats a Vietnam, fins que
aquesta postura és posada en qüestió en un debat
pels passadissos cap al final de la pel·lícula: de
sobte, no és suficient amb evidenciar-ho sense
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aportar una crítica respecte al motiu pel qual les
coses han succeït i com han de millorar-se. Així,
la pel·lícula comença amb un acord col·lectiu i es
transforma en un debat col·lectiu sobre allò que
la pel·lícula hauria de tractar.
L’important és que aquests dos tipus de
cinema col·lectiu –el de la “possessió” i el de
l’“exorcisme”, si volem anomenar-los així–
assumeixen la posició de la càmera per a escenificar
l’acció. Aquí, l’indici –tant a les pel·lícules com
al programa de Rossin– és que el documental
col·lectiu podria implicar l’enfonsament no només
de l’autoria individual, sinó de l’autoria en general,
de manera que els subjectes del film, estiguin
portant la càmera o no, obliguen i determinen
la filmació. Algunes pel·lícules regionals com
Finally Got the News (Stewart Bird, Peter Gessner,
Rene Lichtman i John Louis Jr., 1970) o El pueblo
se levanta (The Newsreel Collective, 1971) es
barregen entre aquests models: ambdues semblen
aspirar a ser butlletins de propaganda sobre els
problemes locals, que esborrarien la participació
dels individus en el projecte. Però la veu en off
autoritària de l’autor està escrita sempre en una
mena de dialecte del carrer, i és pronunciada per
uns membres que compten amb els seus accents
locals: de vegades, el testimoniatge dels veïns
dins de la pel·lícula es converteix en la veu en
off de la pròpia pel·lícula. Per tant, s’activa així
un procés molt més interessant –en lloc d’una
posició estandarditzada i correcta de l’autor, les
pel·lícules ens ofereixen les veus dels individus
dins d’una circumstància, d’una època i d’un lloc
concrets–.
Articulem ara una errònia línia més amb la
que opera aquesta simplificada distinció entre el
cinema de la possessió i el cinema de l’exorcisme:
la borrosa línia que se situa entre les pel·lícules
col·lectives que regulen l’acció d’acord amb una
política partidària, i aquelles que possibiliten una
sèrie d’accions que no s’haguessin pogut dur a
terme sense la presència de la càmera, contra el
sistema de l’opressió. Algunes de les darreres,
pel·lícules fonamentals com So That You Can Live
(Cinema Action, 1982), semblen fins i tot haver-
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se replegat cap a una mena de conservadorisme
d’esquerres: es tracta dels intents de treballar
dins del sistema amb l’objecte de reformar-lo
i de recuperar el valor de les propietats que el
capitalisme va vendre, però que rares vegades va
proporcionar.
En última instància, gairebé totes les
pel·lícules col·lectives ens proporcionen un sentit
de la Història situat més enllà de les polítiques
locals amb les quals pretenien comprometre’s: per
descomptat, és la història la que, com la càmera de
Rouch, inscriu els rols i els registra, ja que no es va
enlloc amb l’axioma filosòfic que afirma que els
homes escriuen la història i que la història escriu
els homes. El propi cinema col·lectiu es converteix
en un fenomen, en un símptoma del seu temps,
fins i tot quan pretén proporcionar una excepció
revolucionària respecte a la regla. L’emplaçament
del cinema col·lectiu com a producte històric dels
anys 60-80 sembla bastant evident políticament:
l’època del radicalisme i de les cèl·lules dissidents,
incorporada ara a la iconografia de l’“art i assaig”
per part d’Olivier Assayas, en les pel·lícules del
qual les polítiques col·laboratives podrien ser
vistes com una reacció (i com una acció) contra
un estat hegemònic sense esperança, en lloc d’un
diminut intent de reflectir i de treballar dins del
sistema democràtic (el tipus de temptatives vistes,
en algun cas de forma desastrosa, a les pel·lícules
de Frederick Wiseman).
Però com podria situar-se el cinema
col·lectiu dins de la història del cinema és una
altra qüestió. Òbviament, podríem dibuixar una
història paral·lela: que fou aquest el moment en
què els moviments col·laboratius i democràtics
dels Lumière, dels cineastes de l’avantguarda
francesa o dels activistes soviètics, etc. van donar
pas a una mena d’hegemonia hollywoodenca, a
la qual només podrien oposar-se els cineastes
amateurs i regionals. Però és també el moment
en què la política dels autors es va afermar per
a molts dels mateixos crítics que s’oposaven
als objectes insípids fabricats per Hollywood,
i l’època en què l’“autoria” es va convertir en
l’estàndard de qualitat més segur, garantint que
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les veus individuals poden parlar contra el status
quo (així com a través d’ell).

I aquí, prefereixo donar pas a Rossin, com a
una altra veu. ●
Traducció de Francisco Algarín Navarro,
amb la col·laboració de Miguel García.

Pel·lícules del cicle «United We Stand, Divided We
Fall», programat per Federico Rossin (Doclisboa,
octubre, 2012):
La Reprise du Travail aux Usines Wonder (Jacques Villemont,
1968)
Classe de Lutte (Groupe Medvedkine de Besançon, 1969)
À pas lentes (Collectif Cinélutte, 1979)
Vladimir et Rosa (Groupe Dziga Vertov, 1970)
Winter Soldier (Winterfilm Collective, 1972)
Off the Pig (San Francisco Newsreel, 1968)
Finally got the News (Stewart Bird, Peter Gessner, Rene
Lichtman i John Louis Jr., 1970)
El pueblo se levanta (The Newsreel Collective, 1971)
Red Squad (Howard Blatt, Steven Fischler, Joel Sucher,
1972)

Un peuple en marche (Col·lectiu cinematogràfic d’alumnes
argelins, 1963)
Caminhos da Liberdade (Cinequipa, 1974)
L’Aggettivo Donna (Collettivo Femminista di Cinema di
Roma, 1971)
Women of the Rhondda (London Women’s Film Group,
1973)
Maso et Miso vont en Bateau (Nadja Ringart, Carole
Roussopoulos, Delphine Seyrig i Ioana Wieder,1976)
Night Cleaners Part 1 (Berwick Street Collective, 1972-1975)
So that you can Live (Cinema Action, 1982)
The Year of the Beaver: a Film about the Modern ‘Civilised’ State
(Poster Film Collective, 1982)
Territoires (Isaac Julien, 1984)
Handsworth Songs (John Akomfrah, 1986)
Vai Viegli Būt Jaunam? (Juris Podnieks, 1987)
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Nathaniel Dorsky. Devotional Cinema
Tuumba Press, Berkeley, 2005, 54 pàg.
Miguel García

Un dels grans reptes de l’art sempre fou
transmetre l’inefable, el que no pot descriure’s
ni aprehendre’s amb el llenguatge, allò que no
s’abasta a través de les paraules. De vegades
aquestes poden funcionar com a trampolí, com
la pregunta de Benjamin Péret que recordava
Buñuel a les seves memòries:
«“Oi que la mortadel·la està fabricada per
cecs?” Per a mi, aquesta afirmació, en forma
de pregunta, és tan veritable com una veritat de
l’Evangeli. Per descomptat, alguns poden trobar
absurda la relació entre els cecs i la mortadel·la.
Per a mi, és l’exemple màgic d’una frase totalment
irracional que queda brusca i misteriosament
banyada pel centelleig de la veritat.» (BUÑUEL,
1982: 190)
Tota la seva obra sembla estar continguda
en aquest paisatge de relacions, il·luminat per una
pregunta sense resposta, que s’obre per a cada
receptor. La seva força ve de la impossibilitat de
ser descrit o explicat. Però també pot suprimirse directament tota relació amb el llenguatge. El
cinema de Nathaniel Dorksy parlarà així, amb
imatges i temps, sense llenguatge ni so, sobre
veritats inefables a les quals mai s’hagués pensat
que existia un accés, i que per tant mai podrien ser
compartides. Cap al començament de Devotional
Cinema, Dorsky narra una anècdota que ens resulta
familiar i que adquireix una gran força per la seva
unió conceptual amb el religiós: a la sortida d’una
projecció de Te querré siempre (Viaggio in Italia,
Roberto Rosellini, 1954), tots els espectadors van
abandonar la sala en absolut silenci, i a l’ascensor
que els portava al carrer havia desaparegut la
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típica incomoditat que es genera en compartir
l’espai amb estranys. La pel·lícula havia actuat
com una mena de comunió laica en mostrar que
certes veritats íntimes i inexpressables eren vistes i
comunicades, posades en comú, per un cineasta.
En aquesta forma d’explicar, a través del
que es veu en un ascensor, una mena de connexió
espiritual, i fins i tot en el mateix estil amb el qual
està escrit el llibre, veiem també fins a quin punt
Dorsky forma part d’una tradició de pensament
netament nord-americà, iniciada a mitjan segle
XIX per R.W. Emerson en apadrinar un moviment
transcendentalista que buscava centrar-se en el
familiar i el senzill. Tal com la prosa de Devotional
Cinema no amaga en cap moment el seu origen
oral (la revisió d’una conferència a la Universitat
de Princeton) i empra conceptes elevats des
d’aquest to, el seu autor planteja que la recerca de
l’espiritual ha de realitzar-se sempre des del comú
i el més proper. Aquests elements no poden ser
simplement materials per a construir alguna cosa,
sinó que l’armadura teòrica ha de construir-se per
a aclarir o protegir aquesta matèria.
Així, al seu cinema tot el filmat adquireix
la condició de sagrat. Una camisa, un cristall
o un grapat de sorra, objectes que potser han
perdut el seu valor, deslluïts ja per les pressions
imposades pels costums socials sobre allò que
hauria de semblar-nos important. En un altre dels
moments més memorables del llibre se’ns convida
a mirar-nos les mans i pensar en la complexitat i
la varietat de les accions que poden dur a terme,
en les particularitats d’aquesta eina tan completa,
també en la seva bellesa estètica. La relació amb
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aquestes mans que estaven subjectant el llibre en
una acció inconscient es reconfigura per al lector
de la mateixa manera en què intenta fer-ho Dorsky
amb el cinema, retornant a tot allò que registra la
càmera el seu valor real, obviant aquell de canvi
que l’acompanya i adultera (en termes econòmics
dins de la societat capitalista, però també en el
terreny cinematogràfic quan es tracta d’aquests
objectes col·locats davant de la càmera sense ser
realment observats, només per a servir de fons
d’una narrativa versemblant). El sagrat és sempre
intocable, incommensurable per si mateix. La
necessitat de subratllar-lo o tacar-lo amb idees
seria una profanació. Convertir-lo en símbol
d’una mica més seria menysprear-lo; aprofitarlo per a construir un discurs aliè, imposar-li un
sentit extern a si mateix seria utilitzar-lo, reduir-lo
a una pobra posició d’eina per a un fi major.
A la introducció a la seva excel·lent entrevista
amb Nathaniel Dorsky, Scott MacDonald recorda
una interessant polèmica:
«Fa alguns anys, Stephen Holden va declarar
que per a American Beauty (1999) Sam Mendes
s’havia apropiat d’“una imatge (i tota una estètica
de la bellesa) de Variations (1998) de Nathaniel
Dorsky, en la qual la càmera admirava una bossa
de plàstic moguda pel vent” (New York Times, 9
d’octubre, 1999). Dorsky recorda que va rebre
una trucada d’algú que treballava en la producció
d’American Beauty preguntant com podria veure
la pel·lícula, encara que no està convençut que
s’haguessin “apropiat” del seu pla; hi ha imatges
similars i anteriors a tot arreu, tant a la poesia com
al cinema.» (MACDONALD, 2006: 79-80)
Més interessant que l’enèsima discussió
sobre els deutes del cinema comercial amb
l’avantguarda nord-americana podria resultar
fixar-nos en com es presenta aquest pla en la seva
nova vida. L’escena va cridar ràpidament l’atenció
i es va convertir en la imatge més comentada
de la pel·lícula: el pla de la bossa de plàstic (els
moviments de la qual, per descomptat, són molt
més marcats i espectaculars que a la pel·lícula de
Dorsky: puja, baixa, fa tombarelles) és presentat

per un personatge amb la frase: “Vols veure
el més bell que he gravat?” i acompanyat per
una evocadora melodia en piano de Thomas
Newman. El personatge continua explicant
el moment tan especial en què es va recollir la
imatge, i comunicant a la noia el que significa per
a ell: “És llavors quan em vaig adonar que hi ha
tota una vida darrere de les coses...”.
A la superfície el pla és el mateix, però només
aquí, no hi ha més relació; potser per això Dorsky
nega ràpidament la seva filiació. Al llarg del seu
text, Dorsky invoca una vegada i una altra imatges
que sí comparteixen, en tots els nivells assenyalats,
els seus mateixos principis en el context d’un
cinema narratiu. El barret d’un oficinista filmat
per Yasujiro Ozu, o el mocador d’una esposa
filmat per John Ford no són sublimats, ni són el
símbol d’alguna cosa que els transfigura; en tot
cas seran aquests objectes, en si mateixos, els que
tinguin tant poder com per a canviar alguna cosa,
per a aconseguir despertar una emoció.
És tal la claredat i fermesa de les seves
idees que, tan sols amb la llista de pel·lícules
esmentades en el seu llibre, el lector podria
imaginar-se tot allò que es defensa i el tipus de
cinema que realitza; encara que pot ser que fos
amb la mateixa certesa, relliscosa i impossible
d’explicar, que aplaudia Buñuel. En reunir i
associar comparativament aquestes pel·lícules,
Dorsky mostra les coordenades d’un cinema de
la devoció en el qual s’inscriuen les seves pròpies
obres. En el pas final del muntatge, els objectes
sagrats del seu cinema s’uneixen preservant
aquell misteri d’una relació que no pot expressarse (i potser per a poder explicitar el missatge,
Mendes no va poder muntar la bossa de plàstic
al costat de res més) però que fa sentir el seu
efecte amb la força del salt de vers en un poema,
o una pinzellada i un cert tipus de color en una
pintura abstracta. Ozu filma una mare i un fill que
s’abracen, i talla a una xemeneia que expulsa fum
negre. Ho hem comprès. ●
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Normes per a la presentació d’originals
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.
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