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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. La revista és semestral
i els números es publiquen a l’estiu i a l’hivern. 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
journal is biannual and the numbers are published
in summer and winter. At least half of the articles
included in the journal are original texts, of which
at least 50% are written by authors external to the
publishing organisation. The journal is peer-reviewed
and uses internal and external evaluation committees.
Finally, each issue of the journal is complemented
by documentary materials and texts published online,
which facilitate and enrich the topics studied in
each volume, thus establishing links between longer
research projects and monographic focuses throughout
this process.
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Editorial. Pedagogies de la creació
Gonzalo de Lucas

I
Susan Ray: «Crec que a en Nick li encantava
ser professor, especialment en aquella època.
La docència li proporcionava un laboratori on
poder indagar en el seu ofici i en els individus.
Ser professor l’ajudava a clarificar els seus
pensaments i a esbossar algunes conclusions.
Ser professor li permetia guiar i criar la gent
jove com ell mateix havia estat guiat i educat i
havia trobat a faltar haver estat guiat i educat.
En Nick es va entregar completament als seus
alumnes de la mateixa manera que la majoria
d’ells també se li va entregar. Crec que sentia
una pau nova en aquells moments. Aquells
moments tenien la tendresa d’una planta de
cultiu just abans de la primera gelada» (RAY,
1993: 34).
II
Una activitat important per a molts cineastes és la docència en escoles de cinema, universitats i altres espais formatius, amb freqüència
vinculada a l’acompanyament de processos
creatius. Tanmateix, tret d’alguns llibres que han
deixat testimoni de les classes, per exemple, de
Nicholas Ray, Jean-Luc Godard, Jerry Lewis,
Sergei Eisenstein o Raúl Ruiz, aquestes accions
estan molt menys documentades del que seria
desitjable.

El present número s’organitza en tres parts
en diàleg. Les dues primeres reuneixen algunes
reflexions sobre experiències i metodologies de
la transmissió del veure i el filmar. Des de les
escoles de primària fins a les universitats, totes
tenen en comú l’aproximació comparativa a
les formes de cinema mitjançant els visionats
de fragments projectats a classe, i la capacitat
de generar entre els estudiants experiències
estètiques –d’espectador i cineasta–, evitant els
riscos de l’academicisme i fent del cinema una
història viva i viscuda.
En les dues converses inicials, José Luis
Guerin i Alain Bergala exposen, a partir d’algunes
de les seves pràctiques formatives, el mode en
què articulen el visionat com a experiència
de la creació, i els constants diàlegs entre ser
espectador cineasta i cineasta espectador. En la
segona part, es desenvolupa el mode en què es
plantegen aquestes i altres qüestions a Cinema en
curs, programa de pedagogia del cinema a escoles
i instituts. En la tercera i última part, se suma
l’estudi dels casos específics de dos cineastes,
Mikhail Romm –i la seva docència a VGIK– i
Joaquim Jordà, que van generar filiacions o
pràctiques col·laboratives en contextos polítics
diferents. •

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
RAY, Nicholas (1993). I Was Interrumpted. Nicholas
Ray on Making Movies. RAY, Susan (Ed.). Berkeley.
University of California Press.
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La predisposició per a una trobada: això és el cinema1
The Goodwill for a Meeting: That’s Cinema
Extractes d’Henri Langlois / Jean-Louis Comolli / Nicholas Ray

Henri Langlois
El cinema mut és la imatge. Què és la
imatge? La imatge és un diamant. Hem après
a polir-lo, a tallar-lo, a posar-lo en valor, però
segueix sent una matèria homogènia. El cinema
parlat és una nova matèria. És ceràmica. Com
amalgamar les dues coses?
[…]
En les meves classes, m’he permès el luxe
de treure el so d’alguns films. Si traiem el so de M
(Fritz Lang, 1931), la imatge esdevé plana; quan
el tornem a posar, pren volum. Això demostra
que M és un film parlat autèntic. The Most
Dangerous Game (Ernest B. Schoedsack i Irving
Pichel, 1932) sense so revela el que aquest oculta.
Veiem persones que mouen els llavis, però els seus
ulls i els seus rostres no expressen res. Podem dir
que hi ha persones que parlen, però per a dir què?
Fan veure que parlen, imiten persones que estan
parlant. Fent aquestes proves m’he adonat que
sense la paraula Gabin s’apaga. Per què? Perquè
per donar la impressió de ser natural, degut
a que l’accent es posa en els diàlegs, cau en el
naturalisme. És una constatació sorprenent tenint
en compte que, malgrat tot, Gabin ha suposat la
revolució del cinema parlat.
Hi un únic home, només un, que ha
aconseguit fer del cinema parlat un tot homogeni.
1. Jean-Luc Godard a: BACHMAN, Gideon (1984). The
Carrots Are Cooked: A Conversation with Jean-Luc Godard.
Film Quarterly, vol. 27, nº 3, p.132. Traducció al castellà a:

I és mort. Vigo. Va agafar el so, la imatge, la
música, el diàleg i els va fusionar –i dic fusionar
i no pas barrejar–. Resultat: L’Atalante (1934).
Mirant aquesta pel·lícula, podem descobrir per
què el cinema mor d’una malaltia terrible: el
naturalisme. Per naturalisme entenc “la còpia
servil de la realitat”. Si hi ha un film que sembla
naturalista és precisament L’Atalante, però només
ho és en aparença. En realitat, és un vitrall.
La realitat cinematogràfica és tan diferent del
naturalisme com els vitralls del vidre de colors.
Vigo ha recreat la vida, no l’ha imitada. Però va
morir massa d’hora i es va emportar amb ell el
secret. L’Atalante, com els vitralls de l’any mil,
conté la solució de l’enigma.
[…]
El cinema és un mitjà que permet arribar al
coneixement a la manera de Sant Tomàs, tocant.
Hom pot llegir tot el que vulgui sobre l’amor,
però si no ha fet l’amor es farà una idea de l’amor
completament falsa.
Amb motiu de l’exposició Méliès que vaig
fer al Museu d’Arts Decoratives, la dona d’un
cineasta rus em va fer el millor elogi possible:
«Vostè fa entrar la gent en un llibre que no
ho és. Ha recreat un ambient que els permet,
submergint-s’hi, arribar a entendre-ho tot per
una mena d’osmosi».

AIDELMAN, Núria i DE LUCAS, Gonzalo (eds., 2010).
Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes. Conversaciones,
entrevistas, presentaciones y otros fragmentos. Barcelona:
Intermedio, p. 201.
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LA PREDISPOSICIÓ PER A UNA TROBADA: AIXÒ ÉS EL CINEMA

M’agradaria que el Museu del cinema
respongués a aquest mateix principi. No crec en
l’educació sota la forma del que habitualment
s’anomena “l’educació”. La veritable educació és
l’osmosi. El llatí, les matemàtiques, etc. són útils
per a la vida com a gimnàstica mental, però l’art
és una matèria que no es pot ensenyar: s’aprèn
per osmosi.
Tots els jocs infantils dels esquimals preparen
par a la vida. El nen juga, però en realitat s’està
preparant per a la pesca i la caça. Imitant el
pare, de mica en mica, mentre juga, aprèn. És el
contrari d’una educació universitària. Vulguem
o no, existeix una educació de classe. Un tipus
que a casa té una biblioteca considerable del seu
pare o que freqüenta un ambient artístic, fins i
tot si rebutja tot allò que l’ha format, se n’ha
enriquit. Té molts més coneixements que un
pobre noi que ho ha d’aprendre tot a l’escola.
Dumas ha fet més per la Història que tots
els professors.
Des de fa molts anys, totes les exposicions
es basen en el sistema estúpid d’educació
explicativa perquè a la gent li agrada aprendre el
que ha de pensar. Però l’art no s’explica, se sent.
Si volem que hi hagi un vincle entre l’art i la
persona, cal recrear un cordó umbilical. [1]

Renunciar al cinema? Relativitzar-lo?
La pregunta queda formulada. Ja des de la
primera insígnia (IDHEC, Institut d’alts estudis
cinematogràfics) a la segona (La Fémis, Fundació
Europea de Profesionals de l’Imatge i el So)2, allò
que desapareix és la paraula “cinema”. Quina
pena! L’ensenyament de professions tècniques
mai no ha satisfet ningú, començant pels propis
tècnics, generalment desitjosos de fer obra
artística o de col·laborar-hi, i de que les qüestions
de sentit, pertinença, historicitat, exemplaritat,
siguin importants, molt més enllà de la qüestió
d’“ofici” a assolir o transmetre. Ofici? Per què? Per
a qui? Amb qui? Contra qui? El professionalisme
no és una moral, encara menys un motiu de vida.
Pel que fa als tècnics, aquests no són robots.
Dotats d’un cap per pensar i d’un cor per sentir,
estimen i s’apassionen. Res no els farà renunciar
a la dimensió estètica del cinema per acontentarse amb un mestratge tecnològic del que veuen,
millor que ningú, la inanitat final. Una vegada
superada l’excitació, s’obre camí una terrible
absència de pensament.

¿Allò que es va afirmar sota el nom de “cinema”
proposa una altra lògica que aquella de l’espectacle
a qualsevol preu, una lògica no del rebuig de tota
dimensió espectacular sinó del seu control rigorós
mitjançant una posada en escena, un sistema
d’escriptura que amaga per veure millor i no
mostra més per “omplir els ulls”? Suposar que el
cinema és un “art” significa precisament això. Un
lloc actiu per a l’espectador. El gest cinematogràfic

Aprendre comença per experimentar, en el
difícil exercici de la pràctica artística (escriure un
film, posar en escena, construir, muntar) amb les
seves zones d’ombra i dubtes, la validesa de les
dades teòriques i històriques que, sense aquesta
confrontació a la pràctica, serien lletra morta.
Sigui quin sigui el seu bagatge, cap aprenent de
cineasta queda apartat del cinema tal i com ha
estat elaborat fins a ell. Verificar-ho a la pràctica
és descobrir la seva relació amb una o una altra
família cinematogràfica, és també comprendre

2. L’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC)
va ser fundat el 1943 i reestructurat per donar pas, el 1986,

a la Fondation européenne des métiers de l’image et du son
(La Fémis).

Jean-Louis Comolli
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no pretén només posar-se a to amb el seu temps,
sinó donar compte d’aquest, aportar-ne les claus
més que no pas conduir a la curta embriaguesa
euforitzant que vol “fer oblidar” les alienacions
comunes. En aquest debat tan vell com el mateix
cinema, quin seria, quin hauria de ser, el lloc
d’una escola de cinema?

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Nº 5 · Hivern 2014

EXTRACTES D’HENRI LANGLOIS / JEAN-LOUIS COMOLLI / NICHOLAS RAY

que filmar no té –veritablement– res d’innocent.
No és el marc escolar, preservat de xantatges i
de rendibilitat immediata, on un aprenentatge
pot centrar-se sobre allò que importa: el lloc
del subjecte –l’estudiant, el tècnic, el formador,
l’artista–, en la producció de sentit, aquell sentit
d’una obra que es confrontarà amb la societat,
que s’arriscarà al món? [2]
Nicholas Ray
Les filmoteques, aquells arxius arreu del món,
són els llocs que vosaltres, com a cinèfils, com a
estudiants seriosos, com a participants en l’art de
la cinematografia, podeu anar per lligar-vos unes
pel·lícules, per rebutjar o rebel·lar-vos contra unes
altres, o per contradir aquest procés. Gràcies a les
filmoteques i als arxius es conserven pel·lícules a
les quals us sentiu units i així podeu aprofitar les
oportunitats que us ofereixen pel vostre propi
creixement artístic.
[…]

creació del seu propi ordre i dissenyar les seves
pròpies conclusions a partir d’allò viscut. Això és
al que crec que tots hem d’arribar.
[…]
Somio amb el dia en què pugui saber amb
certesa que hi ha algú que fa cinema a cada família,
en què les formes de comunicació no estiguin
limitades per la paraula o la pàgina, en què cada
noi tingui l’oportunitat de donar una expressió
completa a alguna cosa seva. Seria tan més ric el
veïnat, l’illa! Hem d’equipar-nos i envoltar-nos dels
materials que exigeix aquesta activitat creativa.
[…]
Sóc molt feliç fent classes. M’encanta
observar el procés de descoberta en altres
persones, i quan em passa a mi, sento que he
rebut un fantàstic regal. I vull fer pel·lícules,
desesperadament. Però no qualsevol pel·lícula.
No vull fer una pel·lícula que sembli pintura
esquitxada contra la paret d’un graner. [3] •

M’agradaria poder ajudar a crear un
nou concepte de cinema com a quelcom viu,
que respiri, per poder veure les molècules
del pensament, de l’emoció i de l’experiència
funcionant tot el temps, en un tipus de desordre
meravellós que permeti al públic participar a la

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
[1] Extracte de «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. 96-99.
[2] Extracte de «¿La Fémis debe ser la escuela del
conformismo?», publicat a Libération, 31 de maig de 1996.
Recopilat a: COMOLLI, Jean-Louis (2004). Voir et pouvoir.

L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire.
París: Verdier, pp. 347-350. Traducció castellana a:
COMOLLI, Jean-Louis (2007). Ver y poder. La inocencia
perdida: cine, televisión, ficción, documental. Buenos Aires.
Aurelia Rivera: Nueva Librería, pp. 338-339.
[3] RAY, Nicholas (1994). Por primera o última vez.
Nicholas Ray haciendo cine. RAY, Susan (ed.). Gijón:
Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo,
pp. 262-67.
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Compartir els gestos de creació
Sharing the Gestures of the Creative Process
Alain Bergala
Declaracions recollides per Núria Aidelman
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RESUM

ABSTRACT

El text planteja qüestions clau per desenvolupar una
anàlisi de la creació en diferents àmbits formatius.
Fonamenta aquesta aproximació en l’empatia amb el
procés de creació del cineasta, el visionat comparatiu
de fragments, i fugint de la descomposició acadèmica
o escolar de la pel·lícula. Des de l’experiència,
l’autor exposa alguns dels elements metodològics
que ha desenvolupat per a la formació de docents
i com a professor de La Fémis. Perquè els primers
puguin transmetre el cinema des del cor de la creació
cinematogràfica considera fonamental el passatge per
la pràctica. En el cas de les escoles de cinema i els
seus estudiants, és imprescindible que aquests puguin
plantejar-se qüestions cinematogràfiques a través del
visionat comparatiu de pel·lícules diverses, el relat directe
i aprofundit dels cineastes, i l’anàlisi de les seves pròpies
pel·lícules. Finalitza exposant el risc academicista de les
escoles de cinema enfront de l’experiència de la creació.

The article considers key issues in order to develop an
analysis of creation in different formative fields. It bases
the approach on empathy with the creative process of
the filmmaker, the comparative viewing of excerpts, and
rejection of the scholarly and academic deconstruction
of films for analysis. Based on experience, the author
presents some of the methodologies that he has developed
for the training of teachers and as professor at La Fémis.
For those teachers to transmit cinema from the heart
of the cinematographic creative process, he considers it
fundamental that they experience practice. In the case
of the cinema school and its students, it is essential that
they are able to consider cinematographic issues through
the comparative viewing of a range of films, the first-hand
and in-depth accounts of filmmakers and the analysis of
their own practices. The author ends by outlining the risks
posed by academicism in cinema schools as opposed to the
experience of artistic creation.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Pedagogia, transmissió, creació, fragments de pel·lícules, escola de cinema, mètode comparatiu, anàlisi
cinematogràfica, formació professorat.

Pedagogy, transmission, creative process, film excerpts,
cinema school, comparative method, cinematographic
analysis, teacher training.

ALAIN BERGALA

La transmissió de la creació

Compartir els gestos de creació

Per transmetre qüestions de cinema cal ser
al cor d’aquestes qüestions; si no ens plantegem
les preguntes des de la perspectiva de la creació,
fem un treball merament formal, parcial i sense
conseqüències. Parlar de com s’utilitza l’escala
de plans no val la pena ni serveix de res, però
és còmode. En canvi, aproximar-se al cinema
situant-se al cor de la creació requereix pedagogs
atrevits, que estiguin disposats a fer-ho, que
no tinguin por. Se’ls ha de donar confiança i
possibilitar-los que comprenguin determinades
qüestions per ells mateixos, des de l’experiència.
Ens pot semblar evident, però hi ha molt pocs
referents en la transmissió de la creació, fins i tot
en l’àmbit de les Belles Arts.

La pel·lícula no és purament enunciació; és
fonamental la relació del cineasta amb els seus
personatges, amb la seva història. Per mostrar-ho,
n’hi ha prou amb escollir molt bons exemples.
Si agafem Un estiu amb Monika (Sommaren med
Monika, Ingmar Bergman, 1953), per exemple,
no és gaire difícil veure que hi ha escenes en què el
que està en joc no és la relació entre els personatges
sinó la manera com Bergman es relaciona amb els
seus personatges. La tria de fragments és decisiva.

Quan a l’època de Jack Lang1 impartia
formacions per a professors, el primer dia els
donava una càmera i una regla del joc. Quedaven
completament desconcertats. Per exemple, els
proposava un exercici de rodar-muntar en dues
hores i després vèiem Mekas o altres films rodats
d’aquesta manera. Es produïa un veritable
encontre. No serveix de res que els expliqui la
teoria de la pedagogia, en canvi, fer una pràctica,
per petita que sigui, ho canvia tot. Si se’ls
encarrega que durant una tarda surtin i rodin
tres plans, entenen mil coses sobre el cinema.
En pedagogia sempre s’hauria de començar per
aquí: proposant als mestres i professors que facin
experiència creativa.

1. Entre 2000 i 2003 Alain Bergala va ser conseller sobre
cinema pel “Pla de cinc anys per al desenvolupament de
les arts i de la cultura a l’escola”, impulsat per Jack Lang,
aleshores Ministre de Cultura, juntament amb Catherine
Tasca, Ministra d’Educació.
2. «Pour aimer un tableau, il faut être un peintre en
puissance, sinon on ne peut pas l’aimer; et en réalité,
pour aimer un film, il faut être un cinéaste en puissance;
il faut se dire: mais moi, j’aurais fait comme ci, j’aurais
fait comme ça; il faut soi-même faire des films, peut-être
seulement dans son imagination, mais il faut les faire,
sinon, on n’est pas digne d’aller au cinéma» (RENOIR,
1979: 27).

Però habitualment ningú no descobreix això
als docents, ni als alumnes... A França especialment,
degut a la nostra tradició, s’analitzen les pel·lícules
com un objecte tancat, ens tranquil·litzem dient
que fem anàlisis objectives. A molts els incomoda
que jo digui que és possible fer una anàlisi de la
creació. Sempre els cito la frase genial de Renoir,
afirmant que per estimar el cinema se n’ha de
fer, encara que sigui mentalment, imaginant la
pel·lícula.2 També cito a Nabokov quan diu als
seus estudiants que no els ha ensenyat literatura
durant un any perquè parlin dels personatges ni
perquè s’identifiquin amb ells; els ha ensenyat
literatura perquè participin de l’emoció de qui ha
escrit el llibre.3
Pel que fa a aquest plantejament, no tinc
gaire deixebles... Als universitaris els irrita perquè
posa en dubte totes les seves certeses, que són
certeses de saber acadèmic. Però existeixen

3. «He tratado de hacer de vosotros buenos lectores,
capaces de leer libros, no con el objeto infantil de
identificarse con los personajes, no con el objeto
adolescente de aprender a vivir, ni con el objeto
académico de dedicarse a las generalizaciones. He
tratado de enseñaros a leer libros por amor a su forma,
a sus visiones, su arte. He tratado de enseñaros a sentir
un estremecimiento de satisfacción artística, a compartir
no las emociones de los personajes del libro, sino las
emociones del autor: las alegrías y dificultades de la
creación. No hemos hablado sobre libros; hemos ido al
centro de esta o aquella obra maestra, al corazón vivo de
la materia» (NABOKOV, 1997: 542).
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altres tipus de saber als que s’accedeix per altres
camins. Hi ha molts elements objectius en el
pensament i en el mode de creació d’un cineasta:
en determinats plans i seqüències podem analitzar
tries i decisions que testimonien el procés, com
s’ha arribat a filmar o muntar d’aquesta manera
determinada. És el que fa Godard a la seqüència
dels quadres de Passió (Passion, 1982), que evoco
sovint: parteix dels quadres i mostra com els
encara, un darrere l’altre. Al film tenim el rastre
dels procés de Godard, el veiem.
El millor mètode per aproximar-se a la
creació és a través de fragments molt bons i
ben seleccionats. Aturar-s’hi, aprofundir-hi i
comparar-los. Però l’acadèmia s’horroritza davant
d’aquest tipus d’especulació que, ben plantejada,
és una prova d’intel·ligència, d’empatia.
Enlloc de dir “la seqüència és això, en
mostrarem l’estructura”, podem intentar
comprendre com s’ha arribat a aquesta seqüència;
serà un procés fascinant, una experiència
constructiva i, a la vegada, una font de plaer.
L’especulació fonamentada en l’anàlisi dels
elements de la seqüència vivifica la relació amb la
pel·lícula. El plaer de l’espectador o de l’analista
no consisteix només en rebre l’obra, sinó també en
empatitzar amb els processos i les tries pels quals
s’ha arribat a la pel·lícula que veiem, en percebre
les emocions del cineasta. Determinats films,
molt ben fets i que puc considerar genialment
filmats, no deixen lloc ni generen cap empatia
vers el gest que els ha creat. Per a mi, una part
molt important del plaer d’espectador prové
de la possibilitat d’empatitzar amb qui ha fet la
pel·lícula, amb els seus dubtes, els seus temors,
el seu procés de treball. És una aproximació
que multiplica. I no té res a veure amb el deliri
interpretatiu, al contrari, es tracta de partir de la
pel·lícula tal com és.
Una manera de desenvolupar aquest tipus
d’anàlisi consisteix en posar en relació fragments
de films en què hi ha una situació comú i observar
que les tries i els processos de creació no són iguals.
Per exemple, si agafem la seqüència del billar
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de Tiempos de amor, juventud y libertad (Three
times, Hou Hsiao-hsien, 2005) i la de la taula de
ping-pong a Match Point (Woody Allen, 2005)
veiem que el gest és completament diferent, hi
ha un altre pensament del cinema. Comprenem
per comparació. Si veiem una única forma, ens
sembla que només pot fer-se així; difícilment
podem situar-nos en el lloc del creador que ha
hagut de trobar com filmar-ho, que ha recorregut
el camí fins a fer que el film sigui com és. Si
comparem, veiem com cada cineasta ha trobat el
seu com filmar.
Podem treballar la comparació entre
escenes amb motius comuns en pel·lícules i
cineastes diferents, o comparar seqüències d’un
mateix cineasta. En aquest cas a vegades podem
descobrir que hi ha una pulsió que mou aquest
cineasta independentment dels motius o temes
que filma. Per exemple, en els seus primers
films, Hou Hsiao-hsien sempre és lluny,
desplaçat, al lloc dolent, amb un punt de vista
estrany. Després de que ell mateix expliqués a
Olivier Assayas que de petit mirava el món des
d’un arbre, que estava molt lluny, ho entenem,
comprenem per què filma així. Una frase ens
permet descobrir orígens, veure quines són les
matrius de creació que es desenvolupen al llarg
de vàries pel·lícules.

El sentit i el sensible
Crec que no s’ha de separar el sentit i
el sensible. Fer-ho implica trair i violentar
la pel·lícula, reduir-la. Per parlar del sentit
sempre hem de partir del sensible. Si establim
dicotomies, matem l’objecte. Es tracta de poder
descriure quelcom que pertany alhora a l’àmbit
del sentit i al sensible. Mai no s’ha de partir del
sentit, tampoc establir nivells diferents. Quant
més barrejats estiguin tots els nivells en l’anàlisi,
més rica serà: el sentit, el sensible, el gest de
creació. No és fàcil i els professors temen no
estar capacitats per fer-ho.

ALAIN BERGALA

possible

d’abans i el cinema diferent d’avui poden
ajudar-los a pensar el seu cinema.

L’única manera d’aproximar-se a l’art és
agafar una obra o un fragment on hi sigui tot, amb
totes les contradiccions. Continuo pensant que
l’apropament a l’art ha de ser un encontre, una
trobada. I que l’art no es pot trobar descomponent.
Com si visitéssim el Louvre i diguéssim: avui
veurem només el blau, o només els marcs. Estem
davant d’un quadre amb tot el que mobilitza. El
discurs s’ha de deixar per després.

El programa de La Fémis és tan atapeït, la
formació és tan intensa, que no tenen temps: van
al cinema menys que els estudiants “normals”...
Per això cal portar-los el cinema a l’escola. A
més dels fragments i pel·lícules convocats pels
cineastes-professors, el visionat es desenvolupa
també d’altres maneres.

L’encontre amb
descomponent-lo

l’art

no

és

Mai no he cregut ni creuré mai en
l’aprenentatge a través de la descomposició
analítica. Però és una pràctica molt generalitzada.
El professor arriba a classe i explica l’escala de
plans, però l’escala dels plans no és un pensament
del pla: és el contrari d’un pensament del pla.
La idea que el cinema es descompon és falsa,
neix de la por. S’ha imposat perquè tranquil·litza
tothom, incloses les institucions. Descompondre
per comprendre sembla raonable, és còmode.
Però és senzillament fals. A la vida no aprenem
res d’aquesta manera. Tot ho aprenem alhora,
barrejat, confós, en bloc. És molt més complex,
però també fascinant.

Veure cinema en una escola de cinema
Existeix la idea mandrosa i antiquada
de creure que en una escola de cinema
“fer” és suficient. I precisament una qüestió
fonamental en totes les escoles és que massa
sovint els estudiants només tenen en compte
les seves idees, el seu propi geni, pensen que
es basten a ells mateixos i que no necessiten
veure pel·lícules d’altres cineastes. Aquesta és
la meva lluita a La Fémis: dir-los que si només
compten amb les seves idees i amb el que ja
saben, s’asfixiaran i els seus seran films menors.
Si només compten amb les seves pròpies forces,
no seran bons cineastes. Poc a poc, aquesta
idea –casi diria aquest combat– acaba arrelant,
i els alumnes acaben descobrint que el cinema

En primer lloc, convidant cineastes. Fa
poc van venir els germans Dardenne i en la seva
reflexió es van mostrar com els grans cineastes
que són. Durant dos dies vam veure fragments de
les seves pel·lícules, vam parlar de com treballen;
aleshores els alumnes comprenen. El contacte
directe amb un cineasta que explica veritablement
el seu treball és preciós. Intentem organitzar
jornades de dos dies i, quan no és possible pels
calendaris dels cineastes, trobades breus de dos o
tres hores; sempre és revelador.
Per altra banda, faig un curs pels estudiants
de primer i segon any. Escullo un tema i a partir
d’aquí treballo amb molts fragments i alguns films
en integritat. Les anàlisis s’articulen entorn de la
relació entre fragments. El mètode compartiu
segueix sent el millor per pensar, per donar-los
idees i desigs.
Aquest any treballem “el pla”. Tots faran
plans, però cal veure cinema per arribar a tenir
un pensament del pla. Vaig començar de manera
molt senzilla, agafant l’episodi 4A de les Histoire(s)
du cinéma (Jean-Luc Godard, 1998) sobre el qual
tinc una teoria: en els primers deu minuts hi
ha una tipologia de tots els plans possibles. Els
permet veure i pensar.
També vam veure el primer episodi de
Tiempos de amor, juventud y libertad i La senyoreta
Oyu (Oyû-sama, Kenji Mizoguchi, 1951) en
integritat. Després del visionat del film faig
un treball molt precís sobre fragments i plans
concrets. Aquest any he descobert una cosa que
funciona i de la qual hauria d’haver-me adonat
fa molt. Una vegada finalitzat el visionat, deixo
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quinze minuts perquè cadascú pensi; després
tenen coses a dir.
Finalment, cada mes convidem un cineasta
a que esculli una pel·lícula d’entre una llista que
proposo als alumnes; ve a presentar-la i a dialogar
sobre ella.

Acompanyar el procés de creació
A La Fémis, també treballem amb els
seus exercicis mitjançant l’anàlisi comparativa.
Senyalo les qüestions clau per un cineasta, les
veritables qüestions de cinema, i veiem com les
han resolt ells. És una forma indirecta d’anàlisi de
films. L’última vegada es tractava de com filmar
un cos que es posa a ballar o que es despulla. Era
un exercici de posada en escena que partia del
guió d’una seqüència de Blow-Up (Michelangelo
Antonioni, 1966). Extraient les qüestions de
cinema apliquem el mètode comparatiu. Funciona
perquè veuen qui està pensant el cinema i amb el
cinema.

equip doble, el dels alumnes i el dels cineastesprofessors. Que hi siguin no vol dir necessàriament
que intervinguin, però els estudiants tenen la
possibilitat de recórrer a ells, amb el perill que
això comporta. Un guionista professional pot
córrer el risc de conduir al conformisme, de fer-los
caure en les normes del guió; i el mateix succeeix
en tots els àmbits. En una escola de cinema, les
“normes” i allò “professional” són una amenaça.
Sovint pregunto als alumnes per què la seva
pel·lícula és tan plana, o per què les mescles són
d’una determinada manera; casi sempre responen
“perquè ho volem fer bé”. És el gran perill: tothom
vol “fer-ho bé”, tots volen “ser bons”. El cineasta
pot demanar una imatge pobra, però el director
de fotografia s’hi resisteix. El perill permanent és
l’academicisme. La creació és una altra cosa. •

En el procés de creació pròpiament, els
alumnes de La Fémis estan molt acompanyats
pels cineastes-professors de cada especialitat.
En els rodatges de primer i segon any sempre
hi ha els professors de tots els càrrecs. Hi ha un
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RESUM

ABSTRACT

José Luis Guerin reflexiona sobre la seva experiència
docent en relació al seu treball com a cineasta. Parteix
de l’elecció de fragments de pel·lícules per mostrar
les formes d’un film, transmetre el desig, l’emoció del
cinema i la implicació en els seus processos, fomentant
així una experiència d’espectadors a l’aula. Als tallers
pràctics de cinema documental, i en particular a partir
dels que realitza a l’Escuela de Cine de San Antonio de
los Baños (EICTV), assenyala la conveniència d’establir
restriccions per estimular i acompanyar els processos
creatius. Finalment, a partir del seu taller entorn la
pintura reflexiona sobre les mirades reversibles a la
pintura i el cinema.

José Luis Guerin reflects on his teaching experience in
relation to his filmmaker work. Firstly, in order to show the
forms of a film, to transmit the desire, the emotion related
to cinema and its processes of implication, he contextualizes
the choice of the film fragments thus encouraging his
students to the experience as spectators within the classroom.
Furthermore, regarding the documentary workshops he
imparts, and particularly based on the one held in The
Escuela de Cine de San Antonio de los Baños (EICTV),
he points out the benefits of establishing restrictions to
stimulate and accompany the creative processes. Lastly,
through his painting workshop, he reflects on the reversible
look of painting and cinema.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Fragments de pel·lícules, transmissió del desig, experiència
de l’espectador, procés de creació, taller de cinema,
documental, mirada, la pintura des del cinema.

Film excerpts, transmission of desire, spectator experience,
creative processes, film workshop, documentary, look,
painting through cinema.

CAROLINA SOURDIS

L’elecció dels fragments
La classe ideal per a mi consistiria en
reemplaçar la meva funció d’orador per ser una
espècie de discjòquei que posa en relació una sèrie
de fragments. De fet, sempre que preparo una
classe, el primer que faig és pensar davant dels
DVD: quins poso a la cartera? És igual que fer
un equipatge i triar quines lectures emportar-te:
saps que determinaran i modificaran el viatge. La
classe per a mi és així. El guió vindria donat per
la selecció de materials. Un petit itinerari a través
dels extractes. I crec que allò fonamental està
aquí, en crear un itinerari a partir dels fragments.
Si no ho faig és per falta de gosadia, doncs podria
semblar llavors que no em guanyo honestament
els meus honoraris si no parlo. Però preferiria
simplement ser un guia, un inductor d’aquests
fragments. Això seria l’ideal.
Al cinema s’hi accedeix confrontant-te
directament amb les pel·lícules. A més, tenim
aquesta eina increïble que és el DVD, i que
possibilita tenir una imatge, alentir-la, relacionar
un enquadrament amb un altre, poder veure com
està il·luminat un pla, descobrir les entranyes de
la pel·lícula, la seva intimitat. Quan era jove i
volia fer cinema, no podia imaginar una cosa així.
Quin llibre pot reemplaçar aquesta experiència,
que et permet veure amb aquesta intimitat
una pel·lícula? I no obstant això, sento que no
s’aprofita prou, que les lliçons de cinema poden
ser terriblement especulatives d’una manera
aliena al pensament del cineasta. La confrontació
directa amb la pel·lícula és per a mi el millor
text. Com els primers protestants: per a què
necessitem l’església, tenim la Bíblia directament,
no necessitem als capellans.
I la veritat és que quan poso els fragments,
els torno a descobrir. Per exemple, fa un temps
vaig decidir no portar més pel·lícules de Flaherty
ni Vertov perquè pensava que tothom les coneixia.
Però no és així. I em fa ràbia parlar d’ells donantlos per descomptat. Els torno a mostrar i em resulta
apassionant seguir parlant sobre ells. El mèrit està
en les imatges i en la implicació en veure-les.

Per això no sé començar sense veure les
imatges. Són elles les que et retornen l’emoció
primera, les que t’omplen d’admiració i et
desperten una altra vegada el desig de parlar
de Flaherty; per aquesta raó no podria fer-ho a
l’inrevés. Sempre em sento atordit si hi ha una
avaria en el projector i haig de començar a parlar
sense projectar abans. A més, són sempre les
imatges les que em porten a la idea, i mai al revés.
I després aquesta idea serà el nexe cap a altres
imatges. Sovint em passa el mateix que fent una
pel·lícula: descobreixo a la pròpia classe de què va
la classe.
En realitat, abans pensava que la meva
experiència com a docent no tenia res a veure
amb la de cineasta, perquè quan faig classes i
tallers en general em prohibeixo utilitzar-me
com a exemple. Però encara que estigui utilitzant
fragments d’un altre, veig que és indissociable del
meu pensament com a cineasta, és a dir que les
classes es van modificant segons les coses que vaig
descobrint o que em van preocupant quan estic
preparant o pensant una pel·lícula. Als tallers que
feia quan estava filmant En construcción (2001),
Flaherty era el pilar central; en canvi, quan estava
fent Guest (2008) utilitzava més exemples de
cinema directe. He descobert aquesta relació, que
abans pensava que no existia; creia que deixava el
cineasta a casa quan anava a impartir una classe.
La transmissió del desig
L’ensenyament, com gairebé tot, és una
qüestió d’implicació. L’escola acostumava a ser
avorrida perquè els professors no estaven implicats.
Consistia, ja se sap, en aprendre un llistat dels reis
gots i visigots, i les classes de literatura requerien
memoritzar autors i obres, fins i tot amb els
adjectius qualificatius: «Moratín és naturalista
i colorista». Una vegada vaig preguntar què
devia ser això de colorista, i el mestre no em va
voler respondre. Però enfront d’això recordo un
professor que ens va fer una anàlisi de A un olmo
seco de Machado, amb una bellesa i una implicació
que em va portar extraordinàriament cap a una
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lectura d’Edgar Allan Poe. Crec que això es nota
molt, i me n’he adonat que en l’ensenyament no
val la impostura. Que el desig es transfereix. Això
és el més important. Als primers tallers que vaig fer
a Llatinoamèrica pensava que havia d’adaptar una
mica les classes a la realitat d’allà, que potser era
millor evitar pel·lícules de cinema experimental
europeu perquè les sentirien més llunyanes. És un
error, cal mostrar el mateix. Tot és una qüestió
d’implicació. El desig es transfereix, i de manera
més fàcil i millor del que jo pensava.
Per contra, és molt fàcil sorprendre els
alumnes i guanyar-te’ls posant algunes escenes
exclamatives. Hi ha professors que ho fan
de maneres innobles, utilitzant malament
fragments, xocs, revelacions fàcils, tècniques
vistoses, coses sorprenents. L’anàlisi de l’escalinata
d’Odessa, per exemple, que era la seqüència que
sempre s’utilitzava per ensenyar el muntatge
cinematogràfic: es va convertir en un estereotip
absolut. No només tots els alumnes l’havien vista,
sinó que l’havien estudiat sense haver vist, de fet,
El cuirassat Potemkin (Bronenosets Potemkin, Sergei
M. Eisenstein, 1925). I el que és pitjor, sense haver
experimentat el que se sent a veure la seqüència…
És el mateix que succeeix amb la seqüència de
la dutxa de Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock,
1960): a molta gent no li fa por perquè el que han
fet ha estat estudiar-la, disseccionar-la, fixar-se en
les línies horitzontals i verticals, en els volums.
Tenen un saber completament estèril perquè no
saben què produeix aquesta sèrie de procediments
que utilitzen Eisenstein o Hitchcock. No ho han
viscut. I si no ho han viscut desconeixen el motiu
del seu estudi.
Una pel·lícula et produeix diferents
sentiments, reflexions i després t’interesses
d’una manera natural en com s’ha aconseguit
generar això, en com s’han treballat les formes
cinematogràfiques per suscitar aquestes reaccions.
Però en l’anàlisi acadèmica es momifica qualsevol
possibilitat d’emoció: s’estudien les formes
sense contraposar-les o sense saber què és el que
produeixen. Per això, en fer l’elogi del fragment,
correm també el risc de caure en aquestes
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patologies del fragment, i convertir-ho en font de
desconeixement, o d’una manipulació efectuada
per la figura del professor-xapero.
Per això també és molt important crear
l’entorn del fragment, quina perspectiva tries,
com ho situes. De vegades intentes crear el
context de la pel·lícula, altres vegades d’una
dècada, o del cinema soviètic dels 20, i crees
una sinècdoque d’aquesta dècada i d’aquest
esperit revolucionari, que implica d’aquesta
manera la forma cinematogràfica, triant un
moment emblemàtic que transcendeix fins i tot
la pròpia pel·lícula. Crear aquest entorn és la
nostra tasca.
L’experiència de l’espectador
Hi ha una paradoxa que trobo a tot arreu:
la gent no va al cinema, però l’estudia. És un
objecte d’estudi pràcticament desconegut. Fins i
tot, de vegades em plantejo que la gent que ve als
meus tallers potser no ha vist les meves pel·lícules.
I això és exactament el procés invers del que jo
vaig viure de jove. Llavors no hi havia gairebé
cap escola de cinema, amb prou feines hi havia
a Espanya llibres de cinema, però sí moltíssimes
sales de cinema i cineclubs en tots els barris.
Tothom anava al cinema i ningú l’estudiava, ara
tothom l’estudia i ningú va al cinema. És curiós.
Moltes vegades quan imparteixo tallers em
plantegen la possibilitat de fer pràctiques. D’una
banda, ho trobo molt just de temps, ja que
normalment un taller dura una setmana o dues, i
crec que les pràctiques resultaran molt banals en
tan poc temps. Però, sobretot, sento una manca
flagrant que és la de l’estudiant com a espectador,
i això també ho veig a les pel·lícules. Quan
miro una pel·lícula o una pràctica, la primera
impressió molt sovint és la mateixa: aquest no ha
estat un bon espectador. La manca més flagrant,
per tant, és l’absència d’espectadors. En tots els
àmbits, perquè ara tots fem pel·lícules d’una
manera o un altra. Diria que el que no hi ha són
espectadors.
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D’altra banda, la meva experiència del
cinema és indissociable de la meva experiència
com a espectador, no en conec una altra. No vaig
anar a una escola de cinema, així que les sales
han estat la meva única escola i és l’única cosa
que sé. Estimular els alumnes com a espectadors
és el que m’importa. De fet, veure i filmar són
dues tasques perfectament reversibles, com
llegir i escriure. És inconcebible imaginar-te un
escriptor que no ha llegit. No obstant això, les
facilitats tecnològiques han incitat al fet que
sorgeixi una generació de gent que grava sense
haver vist o llegit. Per aquesta raó gairebé mai
no contemplo les pràctiques, perquè sempre veig
la manca prèvia. Voldria pensar la pràctica, però
exercint primer d’espectador.
Una experiència clau en l’aprenentatge és
veure més d’una vegada una pel·lícula, ja que
normalment veient-la només una sola vegada
et quedes amb intuïcions. Però això, d’alguna
manera, és espontani: hem vist moltes vegades
una pel·lícula, però no per aprendre res en
particular, sinó per pur desig, per la necessitat de
tornar a ella perquè t’agrada molt. D’una manera
bastant natural, vas descobrint la seva estructura,
les seves formes… Aquesta frase es diu aquí i
després es relaciona amb això; aquest espai és el
que no ens han ensenyant des d’un altre angle…
No s’ha d’estudiar, ho vas deduint d’una manera
més natural, orgànica.
Acompanyar la creació
L’experiència dels meus tallers a Cuba és molt
bonica, perquè allà no haig de fer classes, sinó que
faig tutories per a les pel·lícules de fi d’estudis
en cinema documental. I això a més em permet
conèixer Cuba d’una altra manera, perquè són set
projectes cada any i si és possible m’agrada anar
a veure les localitzacions on rodaran i que d’una
altra manera no coneixeria. Et permet també
somiar les pel·lícules, apropiar-te-les mantenint
el marge de respecte per tal que l’obra sigui
autònoma. Et permet situar-te en problemàtiques
molt diferents, exercitar-te com a cineasta, pensar

com es podria resoldre això o allò que no et
concerneix directament en una pel·lícula teva. I
això és molt interessant.
Per a aquestes sessions d’assessorament
primer els demano que m’enviïn una petita
sinopsi. I llavors he establert una pedagogia: som
vuit, i cada dia de la setmana abordem un projecte
a fons. De vegades solament tenen un full o mitja
quartilla escrita, però igualment intentar abordarlos a fons. El que faig al principi de la sessió és
demanar-li al responsable del projecte que se’n
vagi a una taula apart. No pot parlar, només pot
escoltar-nos a tots els altres durant hora i mitja o
dues hores. Penso que sóc Samuel Bronston, el
productor de cinema amb el seu equip, parlant,
especulant, traient coses sobre aquesta pel·lícula.
Després, aquell que ha estat patint tant, té dret
a integrar-se en la taula. Això va sorgir d’una
manera atzarosa una vegada i em va donar molt
bon resultat, i ho he anat sistematitzant.
Als tallers comencem pel paper. I només
introdueixo les imatges de vegades, si sento
molta necessitat o si en un monitor puc evocar
un moment per visibilizar una idea que em seria
més difícil concretar oralment. El que intentem
és mantenir una conversa sobre el projecte. I a
l’entrar en profunditat en un projecte s’acaba
revertint en els altres i després de cada jornada
acaben modificant els seus propis projectes.
El model de San Antonio de los Baños
m’agrada molt. Per exemple, el primer any de
documental tenen una experiència que es diu
One to One i que consisteix en aïllar el grup de
vuit documentalistes al lloc més perdut de la
muntanya, on s’hi va amb ases. Hi ha un petit
campament d’una televisió regional on tenen uns
equips bàsics. En aquest entorn han de triar un
personatge i fer un retrat –anomenat One to One.
Ho fan individualment, però s’ajuden entre ells:
un fa la seva pròpia peça i col·labora en el so o en
la imatge de l’altre.
Van amb un professor i gairebé tots tornen
canviats d’aquesta experiència. Preval la vivència
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sobre el saber tecnològic, que és el que tantes
escoles de cinema solen posar en primera instància.
Ni tan sols tècnic, sinó una qüestió tecnològica:
una òptica es posa així o d’aquesta manera, l’eix,
el salt de l’eix... Com si el cinema fos alguna cosa
que es pot llegir en un prospecte.
L’espai documental
Trobo gent més interessant, més promeses,
en el terreny del documental que en el de la
ficció. Vaig omplir aquestes enquestes que fa
Sight and Sound, de ficció i de documental,
i vaig adonar-me –encara que són llistes
completament aleatòries, i cada setmana
podria ser una diferent i sentir-me igualment
representat en elles–, que a la ficció el meu
títol més modern era de 1973, La Mamá y la
Puta (La maman et la putain, Jean Eustache).
I que d’haver-ne escollit vint, crec que tampoc
no hauria inclòs cap ficció posterior. En canvi,
a la de documental sí hi havia títols recents.
Ho sento com un espai d’exploració més fèrtil,
amb cineastes com Wang Bing o Dvortsevoy.
Crec que el documental genera una
sensibilitat prèvia a l’estudi, i l’alumne sent
que aquest espai –doncs sempre dic que el
documental és un espai i no un gènere– l’acull
amb una llibertat i una flexibilitat nova que la
ficció no li dóna, pot especular amb el temps,
amb els punts de vista…
Les restriccions als processos creatius
Ara bé: crec que ens equivoquem quan
pensem que l’alumne ha de tenir tota la llibertat.
Són molt bones les restriccions, has d’aprendre a
ser lliure dins d’aquests límits. L’estel vola perquè
està lligat, si no està lligat no vola. És a partir de
les restriccions des d’on sorgeix el pensament
creatiu.
Una idea perniciosa dels alumnes és moltes
vegades l’elecció del tema. S’ho juguen tot
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en l’elecció del tema, i jo intento desmuntar
aquesta idea. Segons la meva teoria, l’important
és la perspectiva de la mirada i les eleccions
enfront d’aquest tema, doncs, de fet, el tema és
alguna cosa que han de trobar a través de la seva
mirada. Per això em semblaria més pedagògic
delimitar-los el concepte, fins i tot intercanviar
els projectes dels alumnes: tu faràs aquest, tu
faràs el de l’altre… perquè sorgeix llavors un
pensament cinematogràfic més net sobre quines
seran les eleccions sobre aquest material que em
donin per apropiar-me’l. Això també és un dels
llegats més bons del documental, sovint encàrrecs
terriblement mandrosos com podria ser el que
li van fer a Alain Resnais sobre la Biblioteca
Nacional de França, i que es va apropiar d’una
manera tan personal que va acabar creant un espai
tan propi com el de l’hotel de Marienbad.
Per això, precisament on es mostra i es
pot visibilizar millor una autoria és davant els
condicionants. Els pintors ens ensenyen molt
sobre això. Fa temps que investigo sobre les
clàusules dels contractes que especificaven allò
que el pintor havia de fer. El primer que m’ho
va descobrir va ser André Delvaux amb el seu
migmetratge Met Dieric Bouts (1975). Després,
en llibres d’art vaig poder localitzar contractes
d’art concrets. Seria una lliçó meravellosa davant
qualsevol quadre poder confrontar-lo amb el
contracte que l’ha generat. Dissortadament se
n’han conservat molt pocs, però saber els seus
condicionants t’ajuda moltíssim a descobrir la
perícia del pintor.
La pintura des del cinema o el cinema des de
la pintura
Faig un taller d’una setmana només
de pintura. Es parla de cinema però sense
veure imatges de cinema, només a través de
la pintura. Per mi és meravellós perquè de
vegades per pensar el cinema es necessita trobar
una altra distància. Hi ha idees que estan
massa contaminades, imatges que estan massa
corrompudes per aquesta endogàmia, pel que
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eufemísticament anomenem el món del cinema,
que es replega sobre ell mateix. La pintura et
dóna precisament el filtre d’una altra distància
des de la que descobreixes amb més emoció el
teu propi mitjà: el cinema. Això és preciós per
a mi, ho he constatat des de sempre. Quan vaig
als museus, els criteris que tinc d’anàlisis i de

gaudi en relació als quadres són els mateixos que
m’ha donat el cinema, que és l’experiència que
ha vertebrat la meva relació amb tota la resta,
amb la literatura i amb la pintura. •
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RESUM

ABSTRACT

L’article exposa algunes de les metodologies de Cinema
en curs, programa de pedagogia del cinema a escoles i
instituts amb alumnes d’entre 3 i 18 anys. A la primera
part s’argumenten dos dels principis fonamentals del
programa: 1) la necessitat que la descoberta del cinema
passi per un apropament al cinema com a creació i, per
tant, com a mitjà i mode de coneixement, pensament,
emoció; 2) l’aposta per una transmissió que desperta el
gaudi i l’amor pel cinema. A la segona part s’exposen
alguns dels processos i plantejaments de Cinema en curs
per aconseguir aquesta aproximació i aquesta apreciació
per part dels nens i joves: 1) l’apropament al cinema des
del lloc del cineasta, plantejant-se les qüestions de la
creació i gaudint de les emocions cinematogràfiques: 2)
la necessitat d’aprendre a veure; 3) la descoberta a través
de fragments de pel·lícules de grans cineastes i de la seva
organització a partir de qüestions cinematogràfiques; 4)
l’estreta vinculació entre el visionat i la pràctica. El text
conclou subratllant el valor del cinema com a mode
d’habitar el món.

The article exposes some of the methodologies of Cinema
en curs, a film pedagogy program developed in schools and
high schools with students between ages 3 and 18. The
first part of the article argues two of the program’s main
principles: 1) the importance that the discovery of cinema
lies in a creative approach, and, therefore, as a means and
mode of knowledge, thought, emotion; 2) the commitment
for a film transmission that awakens the joy and love for
cinema. The second part of the article describes some of
the processes and approaches that Cinema en curs practices
to stimulate the students in this approximation and
appreciation towards film: 1) the approach to cinema from
the place of the filmmaker, considering the different issues
of creation and enjoying the cinematographic emotions; 2)
the importance of “learning to see”; 3) discovering cinema
through film excerpts of important filmmakers, organizing
this discovery through different cinematographic concerns;
4) the close relation between the viewing and the practice.
The text concludes by highlighting the value of cinema as a
way of being in the world.
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pel·lícules, escola, Alain Bergala.

Cinema en curs, pedagogy, transmission, methodology,
learning to see, screenings and creative experience, creative
process, film excerpts, school, Alain Bergala.

NÚRIA AIDELMAN, LAIA COLELL

Introducció
Quan definim breument Cinema en curs diem
que és un programa de pedagogia del cinema i
amb el cinema a escoles i instituts1. Neix del desig
i la urgència de generar una descoberta activa i
profunda per part de nens i joves del cinema com
a art i creació, d’un cinema al que molt rarament
tindrien accés, del qual la majoria ni tan sols no
en tindria notícia (com no la té tampoc la majoria
d’adults) si la trobada no es produeix a l’escola. Un
cinema desconegut, que molts creuen lluny dels seus
interessos i que precisament pot ser el més proper.
Cinema en curs es desenvolupa en el marc
de l’educació infantil, primària i secundària,
dins l’horari lectiu, al llarg de tot l’any i amb la
implicació de docents i cineastes. Inscriure’s en el
sistema educatiu suposa friccions i complexitats,
i alhora obre grans possibilitats: permet treballar
i construir el projecte amb els docents, donar al
cinema un lloc central a les escoles i instituts, i
desenvolupar àmpliament el seu extraordinari
potencial pedagògic. A Cinema en curs la
transmissió del cinema passa per processos i
metodologies que articulen un mode de veure i
fer cinema que forma, transforma, fa créixer i ens
fa millors (no només als alumnes).
El cinema com a creació
Un dels principis fonamentals de Cinema
en curs és la concepció del cinema com a creació,
com a procés poètic en el sentit etimològic. En un
dels seus primers textos assagístics, Conocimiento y
comunicación (1956), José Ángel Valente combat
els discursos de l’època en què s’assimilava
poesia i comunicació amb una concisa i bella
reivindicació: «Una inversión de perspectiva que
llevase más radicalmente la consideración de lo
poético a la naturaleza del proceso creador acaso
hiciera ver que la poesía es, antes que cualquier
otra cosa, un medio de conocimiento de la
realidad» (VALENTE, 2008: 39). A Cinema en

curs concebem el cinema com a poètica i, en tant
que poiesis, com a mitjà i mode de coneixement,
pensament, emoció, meravella, interrogació sobre
un mateix, els altres i el món. Aquest principi
articula tots els processos i metodologies i,
molt especialment, l’eix vertebrador dels tallers:
l’estreta vinculació entre visionat i pràctica, entre
veure cinema i fer cinema.
En l’imprescindible tractat La hipótesis del
cine [L’Hypothèse cinéma] Alain Bergala exposa
la seva idea de la “pedagogia de la creació”: «Se
trata de hacer el esfuerzo lógico y de imaginación
de remontarnos un poco atrás en el proceso de
creación, hasta el momento en que el cineasta
tomó sus decisiones, cuando las elecciones todavía
estaban abiertas» (BERGALA, 2007: 128).
Es tracta de mirar el cinema amb ulls de cineasta,
de situar-nos al lloc del creador fent-nos conscients
dels seus gestos i les seves eleccions, de compartir les
seves emocions. Aquesta mateixa reconstrucció del
procés apuntava Paul Valéry a la seva Introducció al
mètode de Leonardo da Vinci (1894); aquesta mirada
va transmetre Vladimir Nabokov als seus estudiants
del curs de literatura europea; el mateix exigia Jean
Renoir a l’espectador:
«Les qualitats, els dons o l’educació que
formen un pintor són els mateixos que els dons,
l’educació o les qualitats que formen l’amant de
la pintura. Dit d’una altra manera, per estimar
un quadre, cal ser un pintor en potència, si no,
no es pot estimar; i en realitat, per estimar una
pel·lícula cal ser un cineasta en potència [...], cal
fer un mateix les pel·lícules, tal vegada només
amb la imaginació, però cal fer-les; si no, no s’és
digne d’anar al cinema» (RENOIR, 1979: 27).
Tots ells comparteixen la idea que per a
una veritable comprensió i un autèntic gaudi
és necessària la participació. Stefan Zweig
desenvolupava aquesta idea a El misteri de la
creació artística (1938):

1. Cinema en curs es va iniciar el 2005 a Catalunya i actualment
es desenvolupa també a Galícia, Madrid, Argentina i Xile.
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«[…] no creo en ningún placer puramente
pasivo. Ni creo tampoco que nadie que por
primera vez en la vida visite un museo, ni por
primera vez escuche una sinfonía de Beethoven,
sepa estimar sin más la obra maestra. Una obra de
arte no se entrega a nadie a la primera embestida
[…] Para sentir bien, debemos volver a sentir lo
que el artista ha sentido. […] Debemos reproducir
en nuestra alma la suya, pues todo verdadero goce
supone no un puro recibir, sino un colaborar en el
trabajo. […] Por lo mismo que estamos viviendo
el acto creador en todas sus fases, recibimos una
lección y a la vez una visión del proceso artístico»
(ZWEIG, 2004: 217-219).
No és gens casual que aquesta genealogia
parcial però significativa d’autors que
reivindiquen fa ja moltes dècades una
aproximació a l’art com a procés de creació per
part dels espectadors o lectors estigui formada,
precisament, per creadors.
La descoberta i la comprensió de l’art, i
en el nostre cas particularment del cinema, no
té res a veure amb l’adquisició de la compilació
simplista de termes tècnics que habitualment
és punt de partida (i d’arribada) de la majoria
d’“ensenyaments del cinema”, del qual la
tipologia de plans és l’exponent més generalitzat,
seguit pels tipus de muntatge o les estructures de
guió. “Armats” amb aquests termes els alumnes
“analitzen” les seqüències “identificant” aquestes
nocions i “interpretant-ne els efectes”. I així, una
vegada vista la seqüència, si s’ha etiquetat amb les
paraules “correctes” es demostra saber. Però què
s’ha vist realment? Què se sap? Identificar suposa
reduir al terme establert, contenir en quelcom
limitat, superposar allò ja conegut a allò vist.
Per això a Cinema en curs defugim la idea
d’“alfabetització”. De tota la gent alfabetitzada,
quanta és capaç de gaudir amb les paraules d’un
poema o d’assaborir les frases que dibuixen la
descripció d’un personatge? I encara més, existeix
2. Veure l’article de Gonzalo de Lucas en aquest mateix número.
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un alfabet del cinema o un alfabet de la pintura
o la poesia?
Precisament és el saber lligat als sentits i al
gaudi, aquell saber que recorda el seu propi origen
en la paraula saepere que remet també al sabor, al
gust, aquell que perseguim.
Al text de Zweig, juntament amb el valor del
plaer i del gaudi, apareixen paraules i expressions
lligades al treball, la dificultat, la impossibilitat
de comprensió des de la passivitat. També l’amor
i la capacitat de gaudi s’aprenen. I per a aquest
aprenentatge el passatge per la pràctica creativa
resulta un camí privilegiat. Fer experiència de la
creació –és a dir, realitzar pràctiques creatives de
forma reflexiva– permet als alumnes situar-se de
manera molt més directa i intensa de la banda
del creador, permet experimentar els dubtes, les
dificultats i les emocions de la creació.
Els visionats: veure de prop la creació
En el procés de descoberta del cinema
que articulem a Cinema en curs el visionat de
fragments de pel·lícules ocupa un lloc central. Es
tracta de fragments d’una durada d’entre 2 i 10
minuts, agrupats per categories2.
No hi ha cap dubte que el visionat de
fragments no restitueix l’experiència absolutament
irreemplaçable de veure una pel·lícula, i encara
menys de fer-ho als espais de projecció; per això
desenvolupem també vàries accions per veure
pel·lícules en sala, assistir a festivals, etc. Però
per a la comprensió del cinema el treball amb
fragments és d’un potencial enorme. Permet que
els alumnes entrin en contacte amb un univers
cinematogràfic molt vast i divers, que coneguin
cineastes d’èpoques i estils tan diferents com Jean
Vigo, Johan van der Keuken, Chantal Akerman,
José Luis Guerin, Ermanno Olmi, Robert
Bresson, Yasujiro Ozu, Hou Hsiao-hsien, Roberto
Rossellini, Jean-Pierre i Luc Dardenne, Isaki
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Lacuesta... Permet que cadascú pugui interessar-se
o sentir-se interpel·lat per uns o altres, i, sobretot,
que els alumnes comprenguin sense necessitat
de cap discurs sobreposat ni de cap recorregut
històric que les maneres de fer i concebre el
cinema són moltes, que cada veritable cineasta
ens proposa formes de creació i d’aproximació al
món singulars, que el del cinema és un univers
que ofereix milers d’aventures, que cadascú, amb
la seva sensibilitat i el seu gust particular i únic,
pot trobar els seus llocs.
Els fragments permeten fer compatible
aquesta amplitud i obertura amb l’aprofundiment.
El treball amb fragments és, de fet un treball de revisionat3. A Cinema en curs el visionat té quelcom
de ritual: sempre un primer visionat a les fosques
i en absolut silenci; després, un temps perquè
els alumnes, individualment, puguin anotar
o pensar a partir de les primeres impressions; i
a continuació, varis visionats aturant els plans
sempre que es consideri oportú, tornant enrere,
recordant, posant en comú, tornant a mirar (i a
escoltar!). El comentari d’un únic fragment de 3
minuts pot durar 20, 30 minuts o gairebé una
hora. Dependrà del que generi en els alumnes i de
l’interès del diàleg. Finalment, a les seves llibretes
de cinema, anoten allò que els ha semblat més
rellevant del comentari compartit, i, sempre, el
nom del cineasta i el títol de la pel·lícula.
La premissa fonamental del procés de visionat
és parlar del que es veu i se sent; allò fonamental
no és el coneixement sinó l’atenció: ser capaç
d’observar i reconèixer en les imatges i els sons
les decisions i gestos dels cineastes. Les preguntes
i observacions són importants per aquest procés:
Com filma el cineasta el seu personatge en un
moment emocionalment intens? Què passa

3. En el seu curs de literatura europea, Vladimir Nabokov deia
que «los libros no se deben leer: se deben releer. […] El factor
tiempo no interviene realmente en un primer contacto con el
cuadro. Al leer un libro, en cambio, necesitamos tiempo para
familiarizarnos con él. No poseemos ningún órgano físico
que abarque el conjunto entero y pueda apreciar luego los
detalles» (NABOKOV, 1997: 26).

en l’interval entre la càmera i el personatge? Es
corresponen les distàncies visuals i les sonores?
Ens hem fixat en la llum? I en la paleta de color?
Quines decisions de muntatge s’han pres?
Preguntar és una de les principals funcions
del cineasta que acompanya el taller, i també
dels docents que al llarg dels anys es fan íntims
coneixedors dels gestos del cinema i els millors
aliats perquè els alumnes els descobreixin.
Preguntar és generar atenció: aguditzar la
sensibilitat i la capacitat de percebre, posar en
valor allò que al principi pot semblar irrellevant o
passar desapercebut, subratllar la importància de
les decisions cinematogràfiques, traçar relacions
entre fragments. En el mateix moment de mirar i
descriure es descobreix. El que aprenem amb els
fragments no prové de cap saber aliè ni requereix
la validació de cap instància externa. És ostensible.
L’altra missió del cineasta durant els visionats
no és altra que compartir la passió, la meravella
de veure cinema, l’amor i l’admiració cap a les
pel·lícules i els seus autors, l’emoció.
La pràctica: crear en companyia dels
visionats
Amb la mateixa atenció, obertura, subtilesa,
exigència que mirem cinema, fem cinema. En
el seu procés creador els alumnes s’inscriuen en
un espai de diàleg amb els cineastes, emocionats
al descobrir-se compartint amb ells els mateixos
gestos4, des de les primeres pràctiques fins el
curtmetratge de ficció o documental amb el que
culminen els tallers.
Les pràctiques inicials posen en joc dos
aspectes: el diàleg directe amb el cinema i els

4. Serge Daney ho celebrava a propòsit dels cineastes: «La
beauté du cinéma, c’est que c’est un art où Garrel fait les
mêmes gestes que Griffith, il y a une sorte de mémoire
anthropologique des gestes, celui d’Eisenstein déroulant à la
main un morceau de pellicule pour regarder...» (DANEY,
1994: 163-164).
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cineastes, i la descoberta de l’entorn a través del
cinema. El seu valor iniciàtic, de fet, rau en gran
mesura en la seva capacitat de transformar la
mirada.
Durant les nou primeres edicions de Cinema
en curs els tallers s’iniciaven amb els Minuts
Lumière. Després de mirar amb gran deteniment i
gaudi vàries Vistes Lumière, els alumnes exploren
el seu poble o barri amb la mirada exigent dels
Minuts Lumière: plans documentals d’un minut
de durada concebuts de mode semblant a les
vistes dels primers cineastes i que aspiren a emular
també la seva intensitat. Sortida de les cabres de
la granja, panorama del funicular de Montserrat,
desinfecció dels treballadors de la càrnica,
desballestament d’aparells de televisió, dofins en
dansa, arribada de la segadora cap a la càmera....
La recerca porta els alumnes –i amb ells també els
docents i els cineastes– a investigar el seu entorn
més proper, a visitar llocs que malgrat la seva
proximitat els són totalment desconeguts (una
fàbrica, una granja, un taller...) o que, revisitats
amb el cinema, adquireixen un nou valor.
A la desena edició hem introduït una pràctica
prèvia que ja havíem assajat anteriorment en
vinculació a la creació dels films. L’hem anomenat
“Plans del món” i proposa als alumnes que filmin
el seu entorn proper a partir de tres formes: ‘Diari
dels espais’, ‘Tràvelings’ i ‘Retrats’. El diàleg
amb els cineastes és una conversa de dos, de tu
a tu. Molts dels alumnes han començat filmant a
través de les seves finestres com ho va fer David
Perlov als primers plans del seu Diary (197383): «Vull apropar-me a allò quotidià. Requereix
temps aprendre a fer-ho». Altres, impressionats
pels plans nocturns de News from home (Chantal
Akerman, 1977), han explorat el seu barri de nit.
La Dafna ho expressa amb intensa senzillesa a la
veu en off que acompanya el seu pla («Nou de
la nit. Filmo des del balcó de casa inspirada per
Chantal Akerman»). Alguns, després de filmar
5. Sobre el procés de creació a Cinema en curs pot llegir-se
l’article de Jonás Trueba en aquest número i Cine en curso.
La transmisión del cine como creación y la creación como
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des del cotxe un desplaçament nocturn, recorden
el fragment que van veure de Les mains négatives
(1978), de Marguerite Duras. A mode dels
Daguérrotypes (1975) d’Agnès Varda, altres han
retratat els seus avis o persones de l’entorn proper
presentant-se.
En companyia d’aquests i tants altres
cineastes, descobreixen el cinema en el sentit més
fort: la potència d’enquadrar el món, el vertigen
de les infinites eleccions, la meravella i la confiança
en el cinema i en el món quan es miren. A la
vegada, la intensitat de l’experiència de la creació
impregna el seu acostament a noves pel·lícules i
fragments, possibilita que ho facin amb l’emoció
de percebre allò que batega als plans.
El diàleg amb els cineastes i les seves pel·lícules
prosseguirà, d’altres modes i per altres camins,
durant el procés de creació del curtmetratge amb
què culminen tots els tallers. És un procés d’enorme
complexitat, amb moltes fases diverses –des de la
documentació i el guió fins el muntatge– i que si
volem desenvolupar amb gran rigor cinematogràfic
i valor pedagògic planteja moltes qüestions. Com
possibilitar que nens i joves sense prèvia vocació
cinematogràfica pensin en cinema, des del cinema?
Com articular els processos perquè siguin veritables
subjectes de creació i, per tant, perquè el cinema
sigui per a ells un mode de coneixement?
Al llarg d’aquests anys hem anat construint, a
partir de la reflexió dels alumnes i de l’anàlisi de les
experiències per part de l’equip de treball integrat
pels docents i cineastes dels tallers, un conjunt
de metodologies en resposta a aquestes i altres
qüestions5. Aquí ens centrarem únicament en les
vinculades al visionat.
En els tallers de ficció per una banda i els de
documental per una altra es treballa amb una sèrie
de DVD de fragments organitzats per categories.
A mode d’exemple podem citar alguns dels
experiencia (AIDELMAN i COLELL 2012). Tots els films es
poden veure al web www.cinemaencurs.org.
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apartats dels DVD de ficció dels darrers anys. El
dedicat a “El valor del rostre” s’estructura en les
categories ‘Mostrar l’emoció ocultant la mirada’,
‘Filmar d’esquena per intensificar el primer pla’,
‘Primers plans’, ‘Insistències’. L’apartat “Passatges
entre el personatge i el món” inclou ‘Passatge per
moviment’, ‘Passatge per tall’, ‘Relleus del pla’,
‘Digressions’ o ‘El món entre seqüències’. No es
tracta d’una aproximació formal o tècnica, sinó que
les categories permeten acostar-se al cinema des
de qüestions cinematogràfiques de fons. Un altre
aspecte fonamental en la selecció i organització dels
fragments és l’emoció: les variacions de distància
entre el personatge i la càmera en un tràveling que
l’acompanya, o el trànsit de la ciutat interposat
entre la càmera i el personatge són portadors d’una
emoció. Del mateix mode que és emocionant un
pla que persisteix llargament sobre un rostre, o
el tall d’un pla. No és l’emoció de la història, és
l’emoció del pla, entre els plans, del cinema.
Aquesta és també la recerca dels alumnes
als seus films: expressar cinematogràficament les
emocions. I són els visionats i les qüestions que
s’han plantejat els que possibiliten que ho facin:
que tracin una gran i complexa panoràmica des dels
arbres fins el protagonista que travessa el camí; que
decideixin rodar una seqüència a un tren perquè
en un moment d’abatiment del protagonista el seu
rostre quedi ocult per l’obscuritat del túnel i ofegat
pel so; que obrin un documental amb tràvelings
i un text en off en primera persona i el tanquin
amb retrats dels veïns posant davant la càmera. És
un mode de relació que res no té a veure amb la
imitació ni amb l’aplicació de suposades fórmules,
sinó que parteix de les qüestions profundes del
cinema, de l’exploració (en el visionat i en la
pràctica) de les potències expressives de les matèries
i els gestos cinematogràfics.
En altres ocasions, la relació amb els visionats
passa pel desig: el tràveling circular de Gerry (Gus
Van Sant, 2002) ha despertat en vàries ocasions
el desig d’experimentar aquest gest; seqüències
nocturnes de Jean-Luc Godard, Claire Denis i Béla
Tarr han impulsat molts plans i seqüències d’edificis
il·luminats a la nit i de personatges recorrent carrers

ritmats per la llum dels fanals; el llarg tràveling
amb el que Raymond Depardon inicia Profils
paysans: La vie moderne (2008) ha portat a més
d’un grup a voler iniciar el seu documental amb
un tràveling frontal; la fugida i mirada d’Antoine
Doinel al final de Los cuatrocientos golpes (Les quatre
cents coups, François Truffaut, 1959) es repeteix
en el personatge de la Rocío, que, atrapada com
l’Antoine, corre cap al mar per acabar interrogant
amb la seva mirada l’espectador.
La confiança en el cinema i en el món
Amb motiu de la retrospectiva dedicada a
Louis Lumière a la Cinémathèque el 1966 i agraint
a Langlois haver descobert la veritable història
del cinema, Godard deia que el que interessava
a Lumière era l’extraordinari de l’ordinari, i que
si Lumière rebutjava parlar de futur era perquè
al principi el cinema va ser l’art del present, i
que després es convertiria en el que acosta l’art
a la vida (GODARD, 1966: 281). Aquest és el
cinema amb el que i pel que treballem a Cinema
en curs.
Els nens i joves que han transitat el camí entre
veure i fer, que han entrat en l’univers del cinema
dialogant profundament amb els cineastes, han
descobert –perquè ho han experimentat– que
aquell cinema que al principi els semblava estrany
té moltes coses a dir-los, els concerneix, els parla. I
aquest mateix cinema els permet parlar, expressar
vivències i inquietuds, mostrar la seva vida i els
seus llocs, conèixer-se i donar-se a conèixer,
conèixer el seu entorn i donar-lo a conèixer.
Durant el taller, el cinema ha entrat a
formar part de les seves vides, els ha fet més
grans i s’ha fet una mica més gran amb ells.
En pocs mesos, es forja una profunda confiança
en el cinema. Per una banda, la confiança en
el valor de la durada d’un pla, l’emoció d’un
moviment, d’un canvi de ritme o de llum. Per
una altra, la confiança en el cinema per veure
i donar a veure que un rostre és infinit, que el
barri de grans edificis que creiem banal amaga
canvis de llum meravellosos, que la solitud que
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sentim a vegades sense comprendre-la pot ser
compartida, que una pel·lícula sobre l’aventura
per moments angoixant de fer-se gran importa i
emociona als adults que tan llunyans semblaven.
Aquestes potències del cinema no venen
donades, el cineasta se les guanya: de Lumière,
Renoir, Cassavetes o Mekas, als milers de nens
i joves d’aquests deu anys de Cinema en curs.
Com? Tenint expectatives, essent exigents (amb
un mateix, amb els altres i amb el cinema), i

sobretot, confiant: en el cinema, en el món, en
els altres i en un mateix.
Transformats per l’experiència del cinema, ja
no cal càmera per seguir sent cineasta. Ser cineasta
és, sobretot, una forma d’estar, un mode d’habitar
el món. •
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La hipòtesi resolta
A Daring Hypothesis
Jonás Trueba

RESUM

ABSTRACT

Des de les seves experiències i el compromís com a cineasta,
l’autor reflexiona sobre la implicació en la transmissió del
cinema. A continuació narra les seves vivències durant
el primer taller documental que imparteix en el marc de
Cinema en curs i exposa el desenvolupament del taller
en totes les seves fases posant de relleu alguns elements
fonamentals de cadascuna d’elles, amb especial atenció a les
descobertes durant el procés de creació: la documentació
mitjançant textos i fotografies; el visionat, el diàleg amb els
fragments, i com es desperta la sensibilitat i l’apreciació, la
capacitat de captar la bellesa; el guió a través de processos
de consens; el treball en equip i els moments màgics i
reveladors del rodatge; el muntatge i les infinites possibilitats
d’escriptura cinematogràfica. El cinema passa a formar part
de la vida i l’experiència resulta altament transformadora
per als alumnes i per a tots els implicats en el projecte. En
la part final de l’article es posa especial èmfasi en l’equip
de treball integrat per cineastes i docents, i en el valor
dels docents en el projecte, destacant la seva comprensió
profunda del cinema i el seu paper decisiu per fer possible
l’entrada transformadora i revolucionària del cinema a les
escoles que posa en joc Cinema en curs.

The author begins the article by reflecting on his
involvement in film transmission based on his experience
and commitment as a filmmaker. He then narrates about
his experiences in his first Cinema en curs documentary
workshop and exposes the workshop’s development in
all its phases. He highlights a few fundamental elements
in each one of them, particular several discoveries
throughout the creation process: documentation, by
means of texts and photographs; screenings of excerpts
and how to awaken sensibility, appreciation, and capture
beauty; a script built by means of consensus; teamwork
and the magical and revealing moments of shooting the
film; editing and the infinite possibilities of film writing.
Cinema becomes part of life and the experience is highly
transforming for students and everyone involved in the
project. In the article’s final part, the author emphasizes
in the importance of teamwork between filmmakers and
teachers, and the value of the teachers in the project,
highlighting their profound understanding of film and
their decisive role in the transforming and revolutionary
entrance of cinema in schools that Cinema en curs brings
to play.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Cinema en curs, transmissió, experiència, procés de creació,
visionat, documental, formació professorat, escola, taller, Alain
Bergala.
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LA HIPÒTESI RESOLTA

Tenir nosaltres mateixos una vocació,
conèixer-la, estimar-la i servir-la amb passió,
perquè l’amor a la vida genera amor a la vida.
Natalia Ginzburg. Les petites virtuts

Amb el pas del temps, prenc consciència
de la responsabilitat que adquirim a partir de
l’experiència acumulada. Vaig créixer en una
família de cineastes i la transmissió de l’amor
pel cinema es donava de manera natural; només
després he estat conscient del privilegi que això
suposava. Potser aquesta és la meva inspiració més
gran a l’hora d’afrontar el repte de transmetre la
meva pròpia experiència en qualsevol àmbit
educatiu. Mai no gosaré definir-me a mi mateix
com a professor, tinc massa respecte cap a aquest
ofici, però cada cop percebo més clarament fins
a quin punt els cineastes podem transmetre i
enriquir l’experiència docent. És difícil trobar una
paraula concreta que defineixi aquesta idea de la
transmissió entre persones. A França es refereixen
a la figura del passeur i, per a definir el seu significat
original, alguns diccionaris francesos parlen dels
remers que travessen els rius en barca: fins i tot
suggereixen fer-ne ús per a referir-se a les persones
que ajuden a creuar fronteres il·legalment, i potser
no anem massa desencaminats si seguim per aquí.
Quan la Núria Aidelman i la Laia Colell
van traduir La hipótesis del cine [L’Hypothèse
cinéma], d’Alain Bergala, van optar perquè
es llegís «passador», probablement la millor
solució per a una equació que ens concerneix a
molts dels cineastes interessats en la transmissió
del cinema, ja sigui dins o fora de l’àmbit
educatiu. Recordo la impressió que va causarme la lectura d’aquell tractat de Bergala, i
reconec la influència que d’aleshores ençà ha
exercit sobre mi cada cop que afronto una classe
amb estudiants de cinema però també a la meva
vida quotidiana, en el meu desenvolupament
com a cineasta i en la meva manera de percebre
el cinema com a tal. L’Hypothèse cinéma no feia
altra cosa que prendre partit i definir aquell
altre lloc des del qual poder traçar un camí
d’iniciació diferent, més personal, tot assumint
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que l’art cinematogràfic no s’ensenya, més aviat
es transmet i s’experimenta.
Aquelles traductores es van convertir en les
millors “passadores” i, a partir del llegat francès,
van posar en marxa Cinema en curs, primer a
Catalunya i després a diferents llocs fins arribar a
Madrid fa poc més d’un any. Va ser llavors quan
vaig tenir la sort de ser convidat a formar part
del projecte i vaig començar a col·laborar com a
cineasta a una escola d’Orcasitas, un barri perifèric
del sud de la capital; la que fins ara ha estat una de
les experiències més enriquidores de la meva vida.
El taller es va desenvolupar al llarg d’una
vintena de sessions en les quals un grup
d’estudiants de 4t d’ESO, docents, educadors
i jo mateix vam anar aprenent a assimilar una
sèrie de metodologies que llavors duien vuit anys
desenvolupant-se i expandint-se a diversos centres
educatius. El taller s’emmarcava dins el programa
anual de Cinema en curs en la modalitat de
Documental, sota la premissa d’acabar realitzant
un curtmetratge, i això propiciava un apropament
a la realitat d’un barri particularment ric en el
seu context històric i social. Si entre les idees
fortes del projecte hi ha la de fomentar l’interès
dels alumnes vers el seu entorn quotidià a través
d’una mirada renovada pel cinema, la modalitat
documental sens dubte permet aprofundir encara
més en aquesta línia.
En primer lloc, els joves alumnes van
documentar, a través de textos i de fotografies,
diferents espais i personatges emblemàtics del
barri d’Orcasitas, generant sovint un nou vincle
amb allò que, per ser-los massa proper i familiar,
no acostuma a cridar-los l’atenció. Vaig entendre
que en aquest primer moment el cineasta havia
d’ocupar la posició d’un espectador que es deixa
guiar per aquelles primeres imatges i informacions
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acumulades pels alumnes, ja que ells són els
encarregats de transmetre al nouvingut tot allò
que no podria conèixer de primera mà. D’aquesta
manera, els alumnes són els protagonistes i es
genera un primer contacte de transmissió que
neix d’ells i de la seva confiança cap a nosaltres.
Crec que és important remarcar aquí el privilegi
que suposa per a molts dels cineastes que ens
impliquem a Cinema en curs la possibilitat
d’apropar-nos a llocs i a persones als quals, d’una
altra manera, difícilment arribaríem. En el meu cas
gairebé no coneixia Orcasitas, i les informacions
que s’ocupen d’aquest barri acostumen a donarne una imatge més aviat reduccionista, molts
cops centrada en els conflictes i els problemes
arrossegats per anys de pobresa i de manca de
recursos bàsics. Els alumnes del taller, la majoria
d’ells residents a Orcasitas i, en alguns casos, fills i
néts dels seus primers habitants, van tenir clar que
no volien reincidir en aquesta mateixa visió i van
decidir que s’esforçarien en mostrar una imatge
diferent del seu barri, més actual i, sobretot, més
lluminosa.

estat ordenats i categoritzats prèviament als DVD
compartits per tots els tallers de documental i de
ficció respectivament, i es tracta de títols que no
acostumen a ser a l’abast d’una majoria del públic.
Me’n recordo de comentar amb algun col·lega
cineasta el que els alumnes estaven visionant
a classe i que em mirés com si jo fos boig, però
jo el remetia als fets: els nois no mostraven cap
tipus de rebuig o de distanciament cap al cinema
que estaven descobrint al taller, ben al contrari.
La seva manca de prejudicis els permetia veure
aquells fragments amb una mirada neta i sense
idees preconcebudes.

Crec que aquesta ambició de capturar la
bellesa i els milers de matisos sorprenents de
l’entorn quotidià va sorgir en ells de manera
natural després de visionar diferents fragments
de pel·lícules que vam anar projectant durant
les primeres sessions, en paral·lel a les primeres
exploracions pràctiques; fragments procedents
de pel·lícules com Portraits d’Alain Cavalier,
Innisfree (José Luis Guerin, 1990), Shoah (Claude
Lanzmann, 1995), Profils paysans: Le quotidien
(Raymond Depardon, 2005), Amsterdam
Global Village (Johan Van der Keuken, 1995),
Public Housing (Frederick Wiseman, 1997) o
News From Home (Chantal Akerman, 1977),
per citar-ne algunes de les que resultaren més
inspiradores per als alumnes. Els fragments han

Els fragments eren analitzats i comentats
a classe per ells mateixos, aprenent a ser més
perceptius i potenciant un tipus de sensibilitat
massa sovint amagada. Es tracta de familiaritzarse amb la manera a través de la qual diferents
cineastes han sabut relatar a través d’imatges i sons,
per a després tractar d’emular-los, tot adaptantlos a les nostres pròpies circumstàncies. Sabem
que en això no hi ha res de nou, fins i tot Picasso
va començar copiant els mestres; l’important
és tenir uns referents des dels quals partir i des
del quals poder interrogar-nos. De tots aquests
fragments i visionats aprenem a valorar el rigor
d’un enquadrament, la poesia d’un moviment de
càmera o els centenars d’adjectivacions possibles
per a una determinada atmosfera de llum, però
també entenem la recerca i el treball rigorós que
hi ha darrere de totes aquestes sensacions que
percebem. Al vell mètode socràtic d’arribar a la
reflexió i al raonament a través de preguntes, hi
sumem les decisions i eleccions preses per consens
entre els alumnes, en diàleg amb els docents i amb
el cineasta. D’aquí va sorgir una estructura de guió
amb la qual afrontar el rodatge i el muntatge d’un
curtmetratge que va acabar titulant-se Diario de
un barrio (2014) 1.

1. Pel·lícula realitzada pels alumes de 4t d’ESO del Colegio
Montserrat-Orcasitas (Madrid): Raúl Álvarez, Christian
Aranda, Alba Benítez, Yara Castellanos, Cristina Cercas,
Javier David del Valle, Noelia Fayos, Héctor Gregorio,
Jorge Gualda, Andrea Huertas, Laura de Leonardo,
Alejandro Maurín, David Morán, Marcelo Pinto, Raúl

Plaza, Sergio Portalo, Teresa Quintana, Manuel Rodríguez,
Daniel Solera, Rocío Vargas, Marina Villa, Iván Viñuelas.
Amb l’acompanyament de Jonás Trueba (cineasta),
Virginia González, José María Maestre, Arturo Marín,
Jesús Muñoz, Montserrat del Olmo, Javier Rodríguez, Mª
José Rodríguez, Margarita Romero (professors).
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Abordar la realització d’una pel·lícula
des de l’aula de l’escola o institut implica
necessàriament un aprenentatge de treball en
equip ple de riqueses difícilment quantificables.
També entra en joc la tècnica en la manipulació
dels equips de càmera i de so, així com de
programes i dispositius de muntatge, però
tractem de ser concisos i rigorosos en l’ús que
en fem, precisament perquè la part material del
cinema no ocupi més espai del necessari i deixi
pas a l’instint i a la intel·ligència dels alumnes.
Recordo els dies de rodatge i muntatge com a
especialment feliços per a tots els implicats,
els moments en què els alumnes es van sentir
cineastes definitivament, fent efectives les seves
pròpies eleccions prèvies, prenent decisions en
el moment i reaccionant a cop d’intuïció davant
l’atzar i les situacions imprevistes. Es podia
descobrir l’entusiasme d’una estudiant, la Laura,
mentre sostenia la perxa del micròfon i traçava
una panoràmica sonora des d’una llunyana
autopista fins a les veus d’uns nens que jugaven
al parc. La tarda anterior s’havia tancat amb
una esplèndida hora bruixa que va encantar els
rostres de diversos alumnes, emocionats davant
d’aquella llum màgica que acaronava els edificis
en l’horitzó del barri. Tots ells eren conscients
d’haver-se guanyat la seva sort mentre s’afanaven
a retenir amb la càmera aquells instants preuats.
Una altra conquesta memorable va ser obra
del David i la Yara, que van decidir matinar
encara més per filmar l’albada sobre el llac del
parc de Pradalongo. Una boira inesperada va
encobrir la sortida del sol, però a canvi els va
regalar la possibilitat de capturar uns plans
d’una bellesa inusitada. Recordo també la
revelació d’altres alumnes en el moment final del
muntatge, enfrontats a tot aquell material que
ells mateixos havien generat, assumint errors i
descobrint infinites possibilitats d’escriptura
cinematogràfica. El resultat és una pel·lícula bella,
de la qual se senten orgullosos i responsables, i
que miren amb sentit autocrític i sabent alhora
reconèixer el gran treball que comporta, ja que
són els primers que han d’aprendre a posar-la en
valor quan la presenten en diferents projeccions
i contextos.
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L’experiència d’aquest primer any va
resultar fonamental per a entendre l’abast i les
potencialitats de Cinema en curs, però fins fa
uns mesos no vaig poder acabar de comprovar
la veritable essència del projecte i el seu aspecte
feliçment revolucionari. Va ser llavors quan els
cineastes implicats en els tallers vam participar
en la formació que es duu a terme cada any a
Catalunya abans de començar el curs, i a la qual
jo assistia per primer cop. Durant dos dies ens
vam reunir en una enorme casa de Cantonigròs
l’equip de Cinema en curs, del que formen part,
juntament amb els cineastes, una trentena de
docents de diversos centres educatius. La majoria
dels docents acumulaven anys d’experiència i
compromís amb el projecte, alguns des de l’any
de la seva posada en marxa, mentre que d’altres
hi assistien per primer cop abans d’iniciar el
que seria el seu primer taller. Una mestra s’havia
jubilat recentment però no volia perdre’s la
formació i assumia tasques de coordinació i
transmissió a d’altres docents acabats d’arribar.
Entre tots compartíem, debatíem, reflexionàvem
junts i posàvem en comú el nou programa anual,
tot comentant visionats de fragments escollits
prèviament i realitzant pràctiques de rodatge i
muntatge, però també asseient-nos a analitzar
experiències i a proposar noves vies de treball. Es
tractava d’un autèntic laboratori d’idees del qual
tots ens sentíem partícips, i l’intercanvi entre
docents i cineastes es revelava fonamental.
Em va semblar especialment emocionant
escoltar el relat d’alguns docents amb més
experiència, descobrir com havien assimilat
la filosofia de Cinema en curs, aplicant-la a les
circumstàncies particulars de les seves aules, any
rere any, fent seva una idea del cinema que no està
a l’abast d’una gran majoria de professionals de la
indústria. Havien entès de forma completament
orgànica i experiencial que el cinema no és
un vehicle per a ser instrumentalitzat en el
desenvolupament de les matèries curriculars, sinó
un art al servei de les persones, capaç de potenciar
el millor de nosaltres mateixos. El que em va
semblar autènticament revolucionari va ser això:
que el cinema no només entri a les aules com no ho
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havia fet mai fins ara, sinó que passi a formar part
de la vida dels estudiants i dels docents, facilitant
el desenvolupament de la seva sensibilitat, de la
seva mirada, de la seva capacitat d’escoltar, pensar
i reflexionar, de relacionar-se i d’organitzar-se.
Aquells docents havien entès la força transversal
del projecte i semblaven haver vençut qualsevol

petita por o temptació de resistència. Sabem
que no és fàcil penetrar en el sistema educatiu i
pretendre transformar les idees viciades del que se
suposa que ha de ser l’educació a l’escola. Però el
que també sé és que aquesta és la revolució en la
qual vull participar. •
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Filmar des de l’emoció, mostrar el pensament.
El muntatge de fragments de pel·lícules per al
procés creatiu.
To Shoot through Emotion, to Show Thought processes. The
Montage of Film Fragments in the Creative Process
Gonzalo de Lucas
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RESUM

ABSTRACT

El projecte de Cinema en curs conté una metodologia
de cinema comparatiu sobre com es filma una emoció
i des d’una emoció cinematogràfica, començant
pels visionats de fragments de pel·lícules a l’aula,
seleccionats i relacionats per estimular els processos
creatius dels alumnes. L’elecció de plans en què es crea
una tensió estètica entre la càmera i allò filmat, motiva
un reconeixement i muntatge d’aquells gestos comuns
que travessen la creació, i no se separen per èpoques,
estils i geografies. La sensibilització, obertura al món i
experiència estètica de l’alumne es fomenta en veure els
fragments sense els filtres culturals que solen activar-se a
les escoles de cinema, per sentir-los en el seu fet artístic
i reflexionar després sobre el pensament exterior i el
pensament interior allí materialitzat. En la part final de
l’article, aquestes qüestions s’especifiquen, a propòsit de
la creació de l’emoció a través del tall de pla, mitjançant
el comentari comparatiu de tres fragments de A nuestros
amores (À nos amours, Maurice Pialat, 1983), Malas tierras
(Badlands, Terrence Malick, 1973) i Los amantes de la
noche (They Live by Night, Nicholas Ray, 1949).

In the project Cinema en curs, viewings of film fragments,
selected and interrelated to stimulate students creative
processes, generate a methodology of comparative film
revolving around ideas of how to film an emotion and
through a cinematic emotion. The choice of shots through
which an aesthetic tension is created between the camera
and what is being filmed brings about a recognition and
montage of common gestures running through the creative
process that don’t compartmentalize eras, styles, or places.
The student’s increased awareness, his opening up to the
world, and his aesthetic experience, is encouraged through
the viewing of fragments without the cultural filter that
are usually activated in film schools. In this way, they are
taken in as artistic events, reflecting upon the external and
internal thoughts materialised through them in hindsight.
The last section of the article uses the comparative
commentary of three specific fragments from To Our Loves
(À nos amours, Maurice Pialat, 1983), Badlands (Terrence
Malick, 1973) and They Live by Night (Nicholas Ray,
1949) to talk about how emotions are created through the
editing of a shot.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Cinema en curs, fragments de pel·lícules, muntatge
comparatiu, procés de creació, transmissió, experiència de
l’alumne, emoció del cineasta i del personatge, tall de pla,
pensament exterior del pla, pensament interior del pla.

Cinema en curs, film excerpts, comparative montage,
creative process, transmission, experience of the student,
emotion of the filmmaker and of the character, cutting
of shot, external thought of the shot, interior thought of
the shot.
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El 1989, Jean Rouch situava l’instant
originari del seu cinema en l’emoció que havia
sentit filmant cinquanta anys enrere, per primera
vegada, davant d’uns nens al Níger: «Tenia
cinc rotllos de Kodachrome, és a dir, quinze
minuts per filmar un ritual que mai no havia
vist. Estàvem tan emocionats com aquells nens
espantats. I va ser aquesta emoció la que va salvar
la pel·lícula, mirar-los a través de la càmera amb
la seva angoixa, dolor i alegria per no haver plorat.
Remuntant la meva càmera cada vint segons,
estava fent les meves tasques d’edició, canviant
l’angle i l’enquadrament, inspirat només per
aquesta emoció» (ROUCH, 2009: 118).
Potser és l’emoció, juntament amb
l’experiència, el més complex i inusual de
transmetre a les escoles de cinema, el menys
acadèmic i més fugisser. Malgrat això, en el seu
projecte pedagògic, Cinema en curs ha assumit
el desafiament de mostrar-la a l’aula com a gest
decisiu de la creació. L’elecció que realitzen de
fragments fílmics per compondre els DVD, que
després es projecten en classe, genera el primer
pas que els alumnes faran cap al passatge –i
trobada– entre l’emoció que volen mostrar
i l’emoció de fer el pla; entre el sentiment dels
personatges –la vivència a l’interior del pla o de
la història– i l’entusiasme al traduir la realitat en
forma cinematogràfica, enquadrament, ritme,
llum. Com filmar una emoció i des d’una emoció?
Resulta rellevant que aquesta primera trobada
no es reservi per a la creació durant el rodatge, sinó
que s’inscrigui en l’experiència de l’espectador,
en la projecció a l’aula, precisament en aquest
espai on el cinema s’acostuma a disseccionar
gramaticalment o serveix d’il·lustració d’un
discurs analític. La projecció es converteix aquí,
en canvi, en vivència, en fragments de temps
memorable o no mesurable… La idea primordial
és que cada pla existeix (i s’escull) perquè crea
una tensió estètica entre la càmera i allò filmat:
la història, la trama, l’emoció és la del propi
pla fent-se i transformant-se, generant en el seu
discórrer coses que no es veien un instant abans; o
de la sorpresa davant d’allò que apareix de sobte;

o del desig que aquell instant duri i no es perdi;
o del batec sobtat per un canvi inesperat d’imatge
o ritme... Aquest marcat criteri electiu deixa
fora qualsevol d’aquelles escenes o moments,
tan habituals en cinema, en què els plans són
funcionals o utilitaris, transicions o mers lligams
narratius. No es tracta, doncs, d’un criteri
historicista ni tècnic, o que pretengui suggerir que
el cinema canvia o evoluciona, sinó de reconèixer,
mostrar i relacionar aquells gestos comuns que
travessen la creació, i no se separen per èpoques,
estils i geografies.
Aquesta concepció comparativa del cinema,
als DVD de Cinema en curs, s’acostuma a crear a
partir d’una relació fílmica, com la de “Personatge,
món, emocions”, que després tindrà a veure amb
les pràctiques o pel·lícules que faran els alumnes.
En el DVD, els extractes s’organitzen en categories
i subcategories que els agrupen: per exemple,
“Interval entre la càmera i el personatge”, que al
seu torn s’estructura en ‘Moviments d’acostament
o allunyament’, ‘Fils elàstics’ i ‘Elements
interposats’; o “El valor del rostre”, que es divideix
a ‘Mostrar l’emoció ocultant la mirada’, ‘Filmar
d’esquena per intensificar el primer pla’, ‘Primers
plans’, ‘Insistències’.
El primer efecte és que entre el cinema, el
món i l’emoció desapareix qualsevol estranyament,
frontera o distància que l’alumne pugui sentir
davant, posem per cas, un extracte de Shimizu,
Hsiao-Hsien, Sissako, Olmi o Cassavetes. Noms
desconeguts per als alumnes, i que es converteixen
en cineastes reconeixibles gràcies a uns pocs plans.
Mitjançant aquests extractes, el cinema no se situa
dins del cinema, sinó en la seva obertura al món,
segons un procés de sensibilització i d’ampliació
del coneixement perceptiu, que estimularà després
el desig o el rigor en la filmació d’allò que els nois
tenen a prop, i on descobreixen ara possibilitats
estètiques, hipòtesis de plans i de pel·lícules;
tot allò que veuran i manifestaran d’una altra i
inesperada forma, propiciant amb la càmera que
aquells fragments de món es converteixin en
imatges i sons, en altres mons estètics.
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FILMAR DES DE L’EMOCIÓ, MOSTRAR EL PENSAMENT. EL MUNTATGE DE FRAGMENTS DE PEL·LÍCULES PER AL PROCÉS CREATIU

Quan a Henri Langlois li van preguntar
quina havia estat la principal contribució de
la Cinémathèque Française a la formació de
la nouvelle vague, va contestar que no haver
subtitulat les còpies de les pel·lícules per manca
de diners (LANGLOIS, 1986: 94-96). La sala de
la Cinémathèque tenia llavors un aforament de
tan sols seixanta butaques, però alguns d’aquells
espectadors generarien nous mètodes i formes
del cinema. En part, si van poder fer-ho, va ser
perquè en veure les pel·lícules van prestar la seva
atenció a les imatges i sons sense supeditar-los al
significat dels diàlegs i del curs narratiu. En un
article sobre Mizoguchi, Jacques Rivette escriuria
la seva cèlebre frase: «Si la música és l’idioma
universal, la posada en escena també: és aquesta, i
no el japonès, el que cal aprendre per entendre “el
Mizoguchi”» (RIVETTE, 1958: 95).
Tot i que els extractes seleccionats inclouen subtítols, els principis d’elecció i
agrupació són els mateixos: preservar el misteri,
la musicalitat i l’atracció de les formes visuals
i sonores enfront del discurs explicatiu o la
literalitat; privilegiar el ritme per sobre de la
lletra. El que no s’incorpora ni tradueix aquí
són aquells discursos externs o que s’incrusten a
les pel·lícules en moltes escoles de cinema abans
de veure-ho: punts de vista prefixats, clixés,
prejudicis, regles de gramàtica, classificacions
en tendències. L’experiència de l’alumne
neix de veure el fragment sense aquest filtre
cultural, i de sentir-ho en el seu fet artístic i
reflexionar després sobre el pensament exterior
i el pensament interior allí materialitzat. El
primer interpel·la a les decisions que fan els
cineastes per compondre els aspectes sensibles i
els sentits del pla; el segon, a la manera en què
aquests plans es vinculen a un personatge que
(moltes vegades descentrat o no jerarquitzat
en la composició) s’emplaça en un espai que
quedarà subjectivitzat (o viscut) pel seu estat
afectiu i per allò que pensa. És aquí on l’alumne,
en plena formació vital, trobarà el cinema en la
seva experiència íntima, propera, immediata,
en el seu estar al món; allò que al principi
del curs segurament li semblava allunyat, una
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pantalla que solament s’ocupa de la vida dels
altres, i que no hauria connectat al seu cos i la
seva experiència.
Tornem així a l’inici d’aquest article: com
transmetre aquesta emoció que Jean Rouch
trobava en l’origen del seu cinema? Quan Walter
Murch va definir la regla de sis del muntatge, va
assenyalar amb claredat: «En el primer lloc de
la meva llista està l’Emoció, a la qual s’arriba en
últim terme, si s’arriba, a les escoles de cinema,
perquè és la cosa més difícil de definir i de tractar»
(MURCH, 2001: 18). N’hi hauria prou amb
escollir simplement tres fragments dels inclosos
en diferents anys de Cinema en curs, per exemple,
per pensar en com neix una emoció a partir del
tall de pla.
A A nuestros amores (À nos amours, 1983),
Maurice Pialat filma a Suzanne (Sandrine
Bonnaire) asseguda al banc de la parada
d’autobús; la veiem a través d’una marquesina
en una tarda de pluja, en una imatge que capta
una sensació de malestar i decepció sentimental,
de solitud i interioritat enmig de la ciutat; els
talls de pla sobre la seva figura semblen insistir
en aquesta durada de l’experiència, incomptable,
en què aprenem a conviure amb les emocions, a
transportar-les, sense saber encara què fer amb
elles, ni a mesurar el seu pes; i just aquí es talla
a un pla en la qual la veiem detinguda al carrer,
han passat unes hores, ha deixat de ploure i ja és
de nit; però si ens fixem detalladament, hi ha uns
fotogrames en què la noia, abans de mirar cap
amunt i posar-se a caminar, sembla estar esperant
a què es digui acció –es toca el nas, es diria que
sent fred i cansament–, fins que comença a actuar
i es desplaça. Pialat ha muntat aquests fotogrames
previs que se solen descartar, que pertanyen més
a l’actriu que al seu personatge, instants sobrants
del rodatge abans d’actuar en el pla, però que
contenen la vitalitat física i anímica en què actriu
i personatge coexisteixen. Segurament ha estat
un llarg dia de rodatge, l’adolescent Sandrine
Bonnaire –en el seu primer paper cinematogràficestà fatigada, i Pialat aprofita la seva experiència
real per injectar-la en l’experiència estètica del
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film i en la veritat del personatge, entremesclant
la vida amb el cinema.
A Males terres (Badlands, Terrence Malick,
1973), Kit (Martin Sheen) i Holly (Sissy Spacek),
dos joves amants fugitius viatgen amb cotxe a la
nit cap a una «terra màgica lluny de l’abast de la
llei», però han deixat de compartir la vivència: ell
segueix pensant a travessar la frontera i prosseguir
l’aventura, ella s’ha replegat i abstret («li vaig
deixar de parar atenció»), ja no creu en el viatge
de Kit ni en les seves fanfarronades; el seu amor
i els seus ritmes s’han desincronitzat. I just aquí
sona a la ràdio una cançó de Nat King Cole, i
mantenint la continuïtat sonora, un tall de pla
ens porta de l’interior del cotxe cap als cossos de
Kit i Holly sorgint de la foscor, ballant abraçats,
com si flotessin a un altre espai. Kit murmura
«si pogués cantar una cançó sobre com em sento
ara», i l’espectador es diu que tant de bo aquest
moment pogués durar, que el cinema està fet per
fer-nos desitjar que durin una mica més les coses,
i per sentir el dolor pel seu pas, per no poder
retenir-les. Els cossos de Kit i Holly, en la foscor,
queden il·luminats per una franja de llum creada
pels fars del cotxe, que travessa horitzontalment
la part baixa de l’enquadrament, en una imatge
poètica que rima amb la «línia de l’horitzó» que
obria l’escena (el núvol de pols aixecada pel cotxe
com una «frontera») i amb el següent pla, un
horitzó a l’alba, una aurora interpretada potser
com a crepuscle, o llum terminal.

i el tall ens porta cap a un pla en què la seguim
d’esquena, en el seu caminar lent, segons un canvi
de ritme i cadència, que de sobte omple de dolçor
i introspecció el sentiment, com si haguéssim
passat de l’exterior (de la seva energia, de la
seva acció) a l’interior del cos, al pensament de
la noia, que al final es gira cap a càmera, acaba
de llegir la carta, repeteix les últimes paraules en
silenci, i quan la seva veu s’apaga, la llum s’esvaeix
i la foscor ofereix el centelleig dels seus pòmuls
humitejats per les llàgrimes. La foscor ha servit per
veure millor, o per veure alguna cosa que passava
desapercebut. El gest d’emoció ens ha portat al
pensament. Així acaba la primera pel·lícula de
Nicholas Ray, qui al final de la seva vida, més de
vint anys després, realitzaria el seu últim film en
col·laboració amb els seus alumnes del Harpur
College de Nova York, allà on «tots aprenem, fem
i ensenyem» (RAY, 1993: 7). •

Finalment, els cèlebres talls de pla de
la seqüència final de Los amantes de la noche
(They Live by Night, Nicholas Ray, 1949), quan
Keechie contempla el cos sense vida de Bowie.
En una acció bastant estàtica, a la qual el cinema
convencional hagués dedicat un únic pla, potser
dos –l’esquena i el cap de Keechie inclinada, i els
seus gestos en aixecar-se–, Nicholas Ray, degut
potser a la imperfecta execució tècnica d’alguns
dels plans, dedica quatre, de diferents escales, en
una espècie d’insistència enèrgica, en una emoció
que irromp sense temps per pensar en ella, com si
no hi hagués temps per enfocar-la o enquadrar-la
bé; Keechie recull la carta que li ha escrit Bowie,
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RESUM

ABSTRACT

L’article descriu un episodi concret de l’escola VGIK –el
centre de formació de cineastes més antic del món– per
estudiar-la com a relatora de la tradició cinematogràfica
soviètica a partir de la figura de Mikhail Romm, del seu
taller de direcció en els anys cinquanta i seixanta i de la
trobada desconcertant i ciclònica amb els seus alumnes.
A través del muntatge de la seva pel·lícula Fascismo
ordinario (Obyknovennii fashizm, 1965), en què Romm
inscriu la seva veu reflexiva en primera persona, s’esbossa
el llarg i abrupte procés que va implicar l’articulació de la
subjectivitat del cineasta al cinema soviètic, i que enllaça
l’obra de Romm i Tarkovski. Finalment, la història del
VGIK es llegeix com una cadena de transmissió i tradició
entre generacions de cineastes, i al temps des de les
confrontacions personals i polítiques que grans cineastes
com Eisenstein van assumir a les seves aules quan van
treballar com a professors.

This paper describes a particular episode of the VGIK school
–the oldest filmmakers training centre of the world– to study
the soviet cinematographic tradition based on the figure of
Mikhail Romm, his direction workshop held in the fifties
and sixties, and the disconcerting and cyclonic encounter
with his students. Furthermore, the long and interrupted
process that implied the articulation of the subjectivity of
the filmmaker in Soviet cinema, and which connects the
work of Romm with that of Tarkovski, is outlined here
through the analysis of the montage of Ordinary Fascism
(Obyknovennii fashizm, 1965), where Romm inscribes his
reflexive voice in first person. Finally, the history of the
VGIK is read both as a chain of transmission and tradition
between generations of filmmakers, and a place to confront
the political and personal positions great filmmakers such
as Einsestein, assumed when they were mentors at the
Institution.
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1.
Gairebé cent anys després de la seva
inauguració, el VGIK1 perviu avui com el centre
de formació de cineastes més antic del món.
No obstant això, no va ser la primera escola
de cinema de la Rússia post-revolucionària. Al
començament del 1918, urgit per la necessitat
de situar especialistes lleials i compromesos
al capdavant dels plans de modernització i
socialització del país, el Comissariat d’Educació
(Narkompros), dirigit per Anatoli Lunacharski,
va prendre la decisió estratègica d’activar desenes
de nous experiments pedagògics sustentats
en la pràctica i en la resolució de problemes
concrets i quotidians. Hi havia la necessitat de
completar quadres professionals en àrees tan
diverses com l’enginyeria, les finances, la gestió i
el cinema, efectivament, també al cinema, entre
altres raons pel vacuum professional generat
amb l’exili d’alguns dels més il·lustres tècnics
i directors. El pla es va concretar primerament
en centres locals, com l’Escola de Petrograd
de les Arts de la Pantalla (SEI) i l’Escola de
Cinematografia d’Odessa, i després, a partir
de 1919, en la fundació de l’Institut Estatal
de Cinema (GTK), primera denominació del
VGIK (MILLER, 2007: 463). El Narkompros va
encarregar el disseny del currículum a un veterà
cineasta, Vladímir Gardin. Inspirant-se en
l’eslògan “Treballar i estudiar simultàniament”,
en la línia de “Ensenyar pel treball” proclamada
per Lunacharski com a pauta general de
l’ensenyament fílmic soviètic, el veterà director
va imaginar de manera detallada un itinerari de
quatre anys al voltant de tallers pràctics guiats
per un mentor (KEPLEY, 1987: 5-7). El pri1. Les inicials VGIK corresponen a la denominació
russa Vsesoiuznii Gosudarstvenii Institut Kinematografii
(Institut Superior de Cinematografia de Tota la Unió).
Va adoptar aquest nom l’any 1934, ja sota el control
de Soiuzkino, l’administració cinematogràfica central,
dirigida per Boris Shumiatskii. En 1939 va adquirir
la categoria VUZ (estudis superiors). Des de 2008 els
estudis del VGIK van passar a tenir categoria universitària
i el centre va passar a cridar-se Universitat Panrusa
Guerasimov de Cinematografia.
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mer curs va començar la tardor de 1919 amb
25 alumnes.
Aquest enfocament eminentment tekhnikum
i no-artístic ajuda a explicar les dues hipòtesis, avui
assumides com una obvietat, sobre les quals es
va assentar la primera institució d’ensenyament
cinematogràfic. La primera pressuposava que seguint
una pedagogia més o menys reglada i metòdica també
era possible crear cineastes. Com es creaven enginyers i
topògrafs. La segona donava per fet que els qui millor
podien proporcionar aquesta formació tècnica eren
els propis cineastes2. Precisament, perquè es pretenia
crear cineastes com a enginyers i topògrafs3.
Hi ha molts VGIK en els cent anys del VGIK,
sens dubte, però la decisió que fossin els cineastes –
els grans mestres– els qui s’incorporessin cíclicament
al quadre de professors va acabar atorgant a
l’institut, des de ben d’hora, el poder de construir
la cinematografia soviètica com a traditio, és a dir,
com a gran relat intergeneracional de custòdia i
transmissió del secret. El famós secret de la campana
que el mestre murmura a cau d’orella de l’aprenent
en el llit de mort perquè l’art no es malmeti ni es
distorsioni4. Sense cap afany d’exhaustivitat, l’objecte
d’aquest text és descriure un episodi concret d’aquest
paradigma de l’escola com a relatora de la tradició
cinematogràfica soviètica a partir de la figura de
Mikhail Romm, del seu taller de direcció en els anys
cinquanta i seixanta i de la trobada desconcertant i
ciclònica amb els seus alumnes.
2.
Al llarg de 1963, Mikhail Romm es va
endinsar en el monumental i tantes vegades
2. No va ser fins el 1934 que un no-cineasta, Nikolái
Lebedev, es va encarregar de la institució, precisament quan
el centre va canviar el seu estatus d’escola professional a
institut superior.
3. Cal recordar en aquest punt les paraules d’Anton
Makarenko, una de las figures fundacionals de la nova
pedagogia russa post-revolucionaria, quan deia que el
sistema educatiu soviètic tenia per objecte procurar la
socialització de l’individu i no creava artistes (1955: 410).
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posposat procés de revisar els milions de metres de
pel·lícula confiscats per l’Exèrcit Roig als Arxius
Fílmics del Reich, i guardats en saques en Mosfilm
des de 1945. Allí es custodiaven, entre altres
materials, els Deutsche Wochenschau Kulturfilms
i fons de Goebbels, col·leccions d’imatges del
fotògraf personal de Hitler, Heinrich Hoffmann,
a més d’altres de les SS que havien operat a
Polònia, Lituània, Letònia i Bielorússia. «Vam
veure alguna cosa així com dos milions i mig de
metres, la qual cosa representava més de la meitat
del guardat: ens vam parar allà, ja no podíem més»
(HAUDIQUET, 1966). Romm va anar ordenant
el material segons 120 temes possibles i, després,
combinant les imatges entorn dels 16 capítols que
finalment estructurarien la seva pel·lícula Fascismo
ordinario5 (Obyknovennii fashizm, 1965) (ROMM,
1965: 4). A través de la descontextualització, la
hipèrbole i el contrast procurats pel muntatge,
aquells documents històrics van anar adquirint
un inquietant desdoblament irònic i desmuntant,
per pura fricció (que no ficció6), els processos
de construcció del discurs públic des del poder,
també, per extensió, del poder soviètic7.
Seguint les pautes estandarditzades
del documental de compilació, Mosfilm va
plantejar que el text fos llegit per una veu neutra
i descorporeitzada: bé el locutor radiofònic
oficial, Iurii Levitán, l’actor Innokentii
Smoktunovskii o l’actor i cantant alemany Erns
Busch (TUROVSKAJA, 2003: 198). No obstant
això, al llarg dels mesos previs Romm havia
anat imaginant la possibilitat d’incorporar-se
ell mateix a Fascismo ordinario, una pel·lícula a
la qual sempre va atorgar, gens capritxosament,

4. Recordem l’episodi de la campana en Andréi
Rublev, en el qual el jove Boriska, en un moment de
desesperació, diu haver rebut del seu pare Nikolka, el
secret de la construcció de campanes, que després ell
mateix reconeixerà que mai va ocórrer. El secret de la
creació sembla travessar d’una generació a una altra més
com un do que com un aprenentatge.
5. Romm va treballar en el guió amb els crítics Maia
Turovskaia i Yuri Khaniutin (BEILENHOFF &
HÄNSEN, 2008: 142).

un valor de llegat personal per als joves que
no havien conegut la guerra. Animat pels seus
col·laboradors més propers, Romm va decidir,
finalment, fer-se present en el film transmutat
en matèria fílmica com a veu, traslladant a
la pel·lícula el coratge testimonial que havia
practicat durant més de deu anys a les aules del
VGIK. Va assumir no només posar la seva veu
massa humana al film o dirigir-se al públic en
primera persona –decisions, ambdues, d’una
heterodòxia radical al cinema soviètic–, sinó
també deixar que les seves reflexions sorgissin més
o menys espontàniament enfront de la projecció,
com si estigués improvisant una classe amb els
seus alumnes o dialogant amb l’espectador. En
última instància, no es tractava de projectar la
veu com es projecten les imatges, amb aquesta
mateixa claredat i rotunditat lluminosa d’un
focus potent, sinó d’incorporar a les imatges el
caràcter dubitatiu i entretallat a la recerca de la
paraula exacta que caracteritza el procés mateix
de pensar. Romm explicava:
Vam armar l’obra com una pel·lícula muda.
Jo vaig improvisar els comentaris secció a
secció, sense pensar en la sincronització,
sense perseguir efectes ‘documentals’
estandarditzats, com un monòleg en el qual
anava verbalitzant les idees que em venien
a la ment quan veia i pensava el material.
I, al mateix temps, reclamant l’atenció de
l’espectador perquè ell també pensés sobre el
que tenia davant (ROMM, 1975: 279).
Podríem concloure, recorrent als usos de la
veu que detalla Gonzalo de Lucas, que a través

6. Romm va rebutjar expressament la inclusió de materials
de ficció. Davant els rostres de les bobines documentals,
diria, «el drama em sembla ridícul. Simplement no puc
prendre-m’ho seriosament» (ROOM, 1981: 301).
7. El novel·lista Boris Strugatski recordaria que quan el
film de Romm va aparèixer, «tant jo como la majoria de
mis amics vam entendre perfectament que el disseny
ocult del director era demostrar la terrible, incondicional i
infernalment profunda connexió entre els dos règims» (cit.
WOLL, 2008: 229).
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d’aquestes decisions la veu de Romm s’articulava
com ars poetica8, perquè es movia entre el tractat
estètic i la revisió crítica de la història, el cinema
i la vida, les tres indiferenciades en un únic cos
cinematogràfic (DE LUCAS, 2013: 54).
Mai en el cinema soviètic la primera persona
del singular havia adquirit tal protagonisme, no
només per la mal·leabilitat enunciativa d’aquella
veu, sinó també per la dimensió orgànica de la
paraula dita, com a veu i alè del propi Romm,
ja sexagenari i cansat. Davant de la pantalla,
Romm dubta, murmura, busca la paraula des
d’algun lloc il·localitzable però terrenal, proper
a l’espectador, fins al punt que aquest pot fins i
tot intuir les glopades de fum que, relaxadament,
acompanyaven cadascuna de les seves frases. Al
llarg del film, el jo de Romm adquireix, a més,
un poder metamòrfic desconcertant, sobretot
en el capítol VIII, titulat «Sobre mi», dedicat
específicament al culte a la personalitat del
Führer, en el qual Romm parla en primera
persona com si fos el mateix Hitler. L’efecte
fàustic d’apropiació del cos del propi Satanàs que
genera aquest recurs, fent-li dir a Hitler obvietats
que el retrataven en el seu patetisme, produeix no
només un efecte desconcertant i alliberador en
qui contempla semblant ritu demoníac, sinó que
adverteix a l’espectador del poder ancestralment
màgic de la veu, capaç de prendre possessió de
qualsevol imatge i d’encantar-la fins a anul·lar la
seva voluntat. En aquest punt, la veu de Romm
remetia fins i tot a la tradició literària russa de
la farsa demoníaca, que van conrear autors com
Andreiev, Bieli o Bulgakov, que ja advertia de
l’escissió esquizofrènica de la pròpia subjectivitat,
dels jos del jo.

8. L’anàlisi de De Lucas se centra en l’obra de Mekas, Godard,
Cocteau, Van der Keuken i Rouch, però moltes de les seves
conclusions sobre «les ocupacions de la veu» podrien aplicarse a Fascismo Ordinario. És difícil determinar amb precisió
fins a quin punt Romm coneixia les formes de l’assaig que
estaven explorant els autors esmentats. Ens ha arribat, això sí,
la trobada polèmica amb Godard, a partir de la qual Romm va
concloure: «Els artistes, els escriptors, els cineastes d’Occident
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L’emergència de la veu –la veu pròpia, la veu
del jo absolut– procurada per Feixisme ordinari
suposa un canvi en l’eix de rotació del cinema
rus, però el seu efecte només s’aprecia totalment
amb la distància9. Deu anys després d’aquest
film, Andréi Tarkovski, el deixeble estimat de
Romm, va disposar en l’inici de El espejo (Zerkalo,
1975) una seqüència que marcava, a manera de
balisa, la profunditat de les aigües de les quals
emana la seva pel·lícula, una pel·lícula igualment
híbrida i innovadora entorn de l’articulació de la
subjectivitat més extrema. En aquesta primera
escena, un home jove, amb una disfunció en la
parla, és sotmès a la cura de la seva quequesa a
través de l’hipnosi. «Ara llevaré tal estat i tu
parlaràs nítida, lliure i fàcilment –li diuen–.
Tota la vida parlaràs amb veu alta i amb claredat.
Mira’m. Trec la tensió de les teves mans i de la teva
veu. Un, dos, tres. I ara, digues en veu alta: Jo puc
parlar! Jo puc parlar!». Fins i tot en aquesta data,
deu anys després de Fascismo ordinario, conjugar
un film des de la subjectivitat incompartible de
l’autor (JO PUC PARLAR) significava tal pecat
d’egolatria formalista i burgesa que va acabar
condemnant a Tarkovski a l’exili.
L’articulació de la subjectivitat del cineasta en
el cinema soviètic va ser un procés llarg i abrupte
que enllaça l’obra de Romm i Tarkovski, però que
al seu torn ens remet a un temps immediatament
anterior, l’inici del Desglaç, quan Mikhail Romm
va començar a impartir el seu taller de direcció
en el VGIK. Alguna cosa va passar en aquelles
aules, entre teràpia introspectiva i ritus màgic,
com escenifica el film de Tarkovski, que va fer
de el ‘Jo puc parlar’ una necessitat col·lectiva i
generacional. És hora d’entrar a les seves classes.

travessen una aguda crisi espiritual: els uns busquen sortida
de l’empantanegament ideològic, els altres s’endinsen per
carrerons molt estranys. D’això em vaig convèncer en la
meva entrevista amb el director de cinema Jean-Luc Godard»
(ROMM, 1972: 11).
9. Per a un anàlisis detallat de la articulació de la veu en Fascismo
ordinario remeto a BEILENHOFF & HÄNSEN (2008).
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3.
La tardor de 1955, un any abans del XX
Congrés del PCUS que va oficialitzar la crítica
a Stalin i l’inici del Desglaç, Mikhail Romm
va acceptar, contradient l’opinió de la resta
d’examinadors, l’ingrés d’Andréi Tarkovski en el
VGIK. El va incorporar al seu taller de direcció,
juntament amb Vasilii Shukshin, Alexánder
Mittá i Iulii Fait. Al llarg dels quatre anys de
diplomatura va protegir sota la seva autoritat a
aquella primera generació del Desglaç cridada a
transformar el cinema de la Unió. «Té un grup
interessant –recordava Serguéi Soloviov les
paraules de la inspecció del Ministeri de Cultura–,
però hi ha aquí dues persones que espatllen el
conjunt: l’esquizofrènic anomenat Tarkovski
i aquest imbècil, vingut d’algun lloc d’Altai,
cognomenat Shukshin» (MUGUIRO, 2005:
47). Alguns anys després, Tarkovski compararia
el mestre Romm amb un rei que governava sense
exercir el poder i sense imposar la seva opinió, fins
i tot sense ensenyar l’ofici, perquè la de Romm
era, més aviat, una invitació a recórrer les tenebres
pròpies i identificar la singularitat individual
(GIANVITO, 2006: 66).
Al llarg dels anys trenta, a través de pel·lícules
com Lenin en Octubre (Lenin v oktiabre, 1937) i
Lenin en 1918 (Lenin v 1918 godu, 1939), Romm
havia contribuït a edificar la idea de Lenin com
a encarnació idealitzada de la justícia soviètica.
Aquesta icona del líder amb una certa innocència
originària va ser recuperat i incorporat al discurs
polític que Nikita Kruschev tractava de restaurar
a la fi dels cinquanta, seguint l’argumentació que
la crítica de l’estalinisme comportava al seu torn
la necessària restauració del mite fundacional
(EISENSCHITZ, 2000: 142). Com ha explicat
Naum Kleiman, aquest estrany bucle, a través
del qual «el cinema havia construït una imatge
i aquesta havia passat a la realitat» de manera
10. S’ha de tenir en compte que a partir de 1955-56 i fins
a finals de la dècada van accedir a las aules de VGIK i a
la industria en general, de manera gairebé simultània i en
al·luvió, fins a quatre generacions de cineastes diferents,

indiscutible, va provocar en Romm un profund
desconcert a propòsit de la seva responsabilitat
com a cineasta en l’edificació del passat. Per a una
personalitat com Romm, el nou temps convidava
a la reflexió. «Tots els que coneixien i coneixen al
director –va escriure Pogozheva– no poden sinó
advertir que en el transcurs d’aquest període ha
sofert un canvi intern» (POGOZHEVA, 1962).
Per afegiment, al cinema soviètic s’estava produint
en aquests anys un profund canvi generacional
que, de nou, situava al veterà cineasta enfront de
les contradiccions entre la memòria individual
i el relat històric10. Alumne de VGIK en 1956,
Kleiman ha escrit que, acuitat per aquestes noves
preguntes, «Romm va entrar en crisis. Va rebre
de manera dolorosa el discurs de Kruschev, va
deixar de treballar durant dos anys per entendre
què passava. Es va dedicar a fer mobles amb les
seves pròpies mans. I després va decidir ajudar als
joves». Després van venir uns altres, «però Romm
va donar el primer pas» (EISENSCHITZ, 2000:
142). Va ser en aquest estat de reflexió quan les
aules del VGIK es van convertir en l’escenari
d’una cura per la paraula.
Romm descobreix gairebé simultàniament
les seves mans de fuster i la seva veu de mestre.
En aquests anys, era habitual veure’l amb un
petit dictàfon que, com recordarà Klímov,
sempre portava amb si (MUGUIRO, 2005: 46).
En la gravadora anava abocant indistintament
anotacions intranscendents i confessions
descarnades. Romm es confessa: «Pot un deixar
els seus costums, desprendre’s de la pell dels seus
hàbits, refer-se, tornar a néixer? Enmig d’aquest
torrent de dubtes vaig decidir fixar per endavant
alguns punts del meu futur camí. Vaig fer algunes
promeses, fins i tot les vaig pronunciar una nit
en veu alta» (ROMM, 1989: 82-83). Al seu torn,
com una extensió d’aquest temps de reflexió, a
les aules del VGIK Romm continuava plantejant
preguntes, analitzava la seva obra, s’obria a la crítica,
amb prou feines separades per dos o tres anys d’edat,
però que atresoraven experiències i demandes moltes
vegades incompartibles (EISENSCHITZ, 2000: 140).

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Nº 5 · Hivern 2014

45

LA TRANSMISSIÓ DEL SECRET. MIKHAIL ROMM EN EL VGIK

atiava la contradicció: com recordaran els seus
alumnes, Romm no ensenyava gens, s’ensenyava
a si mateix. Soloviov ho resumia: «Cal estar dotat
d’una veritable grandesa d’esperit per plantar-se
davant nosaltres, els seus alumnes, i rendir-nos
comptes del treball que ell havia fet al cinema».
(MUGUIRO, 2005: 47). L’experiència de la veu
no era, així, un exercici merament conceptual,
restringit a l’articulació d’un discurs, sinó una
forma d’encarnació personal, radicalment física.
A diferència de la paraula escrita, la veu incloïa
per Romm la possibilitat de callar, aspirar el fum
del cigar, prendre alè, sospirar. «Respirar és crear
el buit en el qual l’atenció pugui desplegar-se»
(PARDO, 2002), ens recorda Carmen Pardo.
Travessar aquells llargs silencis era, per als joves
aprenents, una forma d’auto-alteració.
Evgenii Margolit ha explicat que, en la
història del VGIK, l’intercanvi d’experiències i
el diàleg entre generacions ha procurat, sempre
que ha tingut lloc, resultats tan extraordinaris
com «que els artistes s’endinsin més enllà de les
prescripcions canòniques i triomfin sobre elles»
(MARGOLIT, 2012: 371). Alguna cosa així va
ocórrer en el taller de Romm, amb una fecunditat
poc habitual en tota la història del centre. En
tot cas, també segons Margolit, l’estil dialogal
de Romm tenia alguns precedents importants
dins de la mateixa institució, particularment
en les inoblidables sessions d’Igor Sávchenko,
professor del VGIK entre 1945 i 1950. Romm
no va participar a les seves classes, però també en
aquell aula el diàleg entre iguals es va convertir en
el fonament de la relació entre mestre i deixebles.
«Quan analitzàvem alguna cosa nostra –explicava
Danílov–, quan llegíem alguna cosa nostra, o
vèiem alguna cosa nostra, ell parlava sense parar.
De manera conscient, o no, el treball de Sávchenko
amb els seus estudiants va resultar ser una
manera poderosa de combatre l’atmosfera de fam
cinematogràfica i l’absoluta desindividualització
dels alumnes i de procurar la consolidació de les
seves mirades singulars» (DANÍLOV, 2012: 371).
El de Romm, no obstant això, no era un
sistema purament inductiu, sinó que implicava
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el desconcert i la contradicció, en el sentit
més ortodox del xoc i la síntesi dialèctica. «Us
considerava gent seriosa, autèntics creadors amb
personalitat pròpia –reconstruïa Savva Kulish
l’empipament del mestre quan li van mostrar les
correccions que havien introduït, a suggeriment
del propi Romm, en la seva pel·lícula Las últimes
cartas (Posledniye pisma, 1965)–. Per què dimonis
m’obeïu cegament? I si jo no ho he entès bé? I
si m’equivoco?» (MUGUIRO, 2005: 44). En
aquesta versió enfellonida, Romm s’apropava més
al mètode estratègic-experimental de Eisenstein
que a l’espontaneïtat de Sávchenko.
4.
Abordar el sistema pedagògic dissenyat per
Eisenstein excedeix el propòsit d’aquest text, però
convé apuntar breument que, particularment
entre 1932 i 1935, Eisenstein va intentar
desenvolupar en el VGIK les seves revolucionàries
idees sobre pedagogia cinematogràfica gairebé
sense interferència política o supervisió
administrativa (MILLER, 2007: 479). L’alumne,
a través de certa guia socràtica i la interferència
sempre mesura del propi Eisenstein, proposant
referències culturals i artístiques de vegades
desconcertants, havia d’anar desentranyant la
idea o la imatge nuclear (la imatge obraz) que
s’ocultava en una determinada representació (la
imatge izobrazhenie) literària, pictòrica o teatral
i que la nodria des d’aquest fons: com un acord
ocult a partir del com, misteriosament, pogués
créixer una simfonia. Trobar o sintetitzar aquesta
imatge nuclear era l’objectiu d’exercicis com filmar
l’escena de l’assassinat de Crimen y Castigo en un
únic plànol o editar L’últim sopar de Leonardo fins
a trobar aquell retall que contingués, concentrat,
la idea del quadre complet. Resumeix Vance
Kepley Jr.:
Segons Eisenstein, un autor concep
una imatge nuclear (obraz) i després
l’elabora a través de l’acte de representació
(izobrazhenie). Així com l’autor comença
a crear a partir de la idea nuclear i treballa
formalment la representació, l’espectador,
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contemplant l’obra ja acabada, realitza un
recorregut invers a través del text com a
representació fins a reconèixer la imatge
central (…). Eisenstein plantejava [la
sessió] com un ritual urgint als estudiants a
que reaccionessin davant les obres mestres
que portava a classe. Els estudiants, com
l’espectador d’un film, havien de participar
en la construcció de sentit del text per la
identificació de la imatge mestra (KEPLEY,
1993: 10).
El director i l’espectador travessaven la
mateixa relació de dependència i necessitat que
el professor i els seus alumnes. De fet, Eisenstein
no apreciava diferències entre el que succeïa a
l’aula i el que ocorria en una sala de projecció.
El circuit de sentit que s’activava en ambdues
audiències era realment un laboratori psicològic
equivalent i intercanviable. Així, Eisenstein podia
plantejar a classe de manera controlada, com en
un camp de proves, experiments sobre alguns dels
conceptes nuclears del seu pensament, com per
exemple la vinculació entre la resposta predictible
en un subjecte i l’expressivitat, un concepte
estètic al que recorre des dels seus primers escrits
i que originalment pren de la reflexologia russa
(KEPLEY, 1993: 4). Contradient el famós
aforisme de Shaw «qui pot, fa i qui no, es dedica
a ensenyar», Eisenstein va fundar el seu sistema
pedagògic a partir del convenciment que impartir
una classe era també una forma de creació no
gaire diferent a la de filmar (KEPLEY, 1993: 14).
Fer classe com qui fa un film.
Uns anys després, ho hem vist, Romm va fer
un pas més enllà que el seu admirat Eisenstein en
temptejar el procediment invers, és a dir, fer una
pel·lícula que emanés de la seva veu: fer un film
com si impartís una classe. Es va tancar a Mosfilm
a veure dotzenes de bobines de propaganda nazi,
va assumir el seu rol absolut d’espectador (fins i
tot d’allò que no volia mirar) i, només al final, en
la mateixa posició d’ànim que qui estava assegut
a la sala, va començar a parlar. Així va abordar
Fascismo ordinario: «La meva veu ha d’assemblar-se
a una conversa destinada a suscitar reflexió. Ha de

fer l’efecte que em trobo al costat de l’espectador i
li dic: heus aquí el que és el feixisme, heus aquí el
que jo penso» (HAUDIQUET, 1966).
Pel taller de Romm van passar Alexánder Mittá,
Elem Klímov i Vladímir Basov; pel de Sávchenko,
Serguéi Paradzhanov, Marlén Khutsíev i Vladímir
Naumov; pel de Eisenstein, Grigorii Alexandrov,
Iván Piriev i Vladímir Vengerov; pel de Grigorii
Kozintsev, Stanislav Rostotskii i Eldar Riazanov;
pel de Serguéi Iutkevitch, Teguiz Abuladze i
Grigorii Chukhái… La cadena de la traditio
és interminable. Ara bé, al costat de la trobada
reverencial i enlluernada dels alumnes amb el
mestre, en el VGIK també va esdevenir, amb
certa freqüència, la trobada desconcertant i
atordida del mestre amb els seus alumnes: la
carrera de Sávchenko, Eisenstein i Romm, com la
d’altres cineastes eminents, va quedar travessada
de manera irreversible per aquells aprenents
anomenats, per exemple, Khutsíev, Venguerov
i Klímov. El VGIK no només no va produir
Romms, Eisensteins o Sávchenkos en sèrie, sinó
que va retornar a Romm, Eisenstein o Sávchenko
el reflex de les seves pròpies necessitats, pors
exteriors i obsessions pròpies. Lluny de produir
dobles, l’institut va confrontar a aquests grans
mestres amb el dibuix enigmàtic de la seva pròpia
ombra.
5.
La història del VGIK com a paradigma de les
grans escoles de cinema pot llegir-se, per tant, en
dos sentits. El discurs cronològic mostra la cadena
de transmissió de coneixement d’una generació a
una altra al llarg de gairebé cent anys d’existència,
construint alguna cosa semblat a una tradició
cinematogràfica en la qual tots els protagonistes
troben el seu lloc necessari. No obstant això, en
remuntar-la a contracorrent, la història del VGIK
no és la dels graduats, sinó la dels grans mestres
de la cinematografia soviètica de vegades refugiats
a les aules per motius polítics o econòmics, amb
freqüència confrontats al seu propi talent o exposats
davant la mirada inapel·lable d’una nova generació
a la recerca d’explicacions. Margolit ha encunyat el
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concepte de pedagogia dialogal per identificar aquesta
forma de relació horitzontal que també explica
el prestigi del VGIK (MARGOLIT, 2012: 371).
Lev Kulechov, per exemple, va traslladar a les seves
classes a mitjans dels anys vint el sentit d’aventura
i descobriment col·lectiu que es va concretar en
els seus famosos experiments de muntatge sobre el
rostre de l’actor Mozzhukhin o sobre l’anomenada
geografia creativa. Va incorporar als seus alumnes als
equips artístics i tècnics de les seves pel·lícules com
El rayo de la muerte (Luch Smetri, 1925) i Bajo la ley
(Po Zakonu,1926) (KEPLEY, 1987: 14). En el seu
laboratori de 1936-1938, Dovzhenko es va endinsar
amb els seus alumnes en l’adaptació de Tarás Bulba,
un projecte que no només va ser vist com un acte
de reafirmació nacional ucraïnesa sinó que va tenir
greus conseqüències per als alumnes, durament
represaliats durant el Gran Terror (MARGOLIT,
2012: 371). En el cas d’Eisenstein, l’escola va ser
un refugi intel·lectual i artístic en un dels períodes
més tràgics de la seva vida, quan després del retorn
d’Amèrica del Nord es va trobar amb l’hostilitat del
règim, la censura pública i gremial i la dificultat per
canalitzar nous projectes. Com ha argumentat Vance
Kepley, seria impossible comprendre l’evolució
d’Eisenstein al llarg dels anys 30 i 40, particularment
la seva estètica organicista i el muntatge associatiu,
sense el seu pas per les aules del VGIK (KEPLEY,
1993: 2).
6.
El 1935 Eisenstein va portar els seus alumnes al
rodatge de La pradera de Bezhin (Bezhin Lug, 1937),
proposant-los que ells mateixos s’involucressin en
la posada en escena, els diàlegs i el muntatge, per
comparar després les seves propostes. En 1948,

Sávchenko es va embarcar amb els seus alumnes
en el rodatge del documental artístic El tercer golpe
(Tetrii udar), un pla sense precedents a l’escola puix
que va significar substituir tot el curs docent per
vuit mesos de filmació fora del centre. Cadascun va
rebre entre 50 i 60 metres de pel·lícula, una càmera
i un tema. Algunes d’aquelles miniatures van ser
incloses en el muntatge final.
Romm va morir en 1971 sense temps d’acabar
la seva nova pel·lícula. En el seu dictàfon hi
havia apunts i notes que Elem Klímov i Marlen
Khutsíev, van utilitzar per completar-la, donantli l’aspecte d’un nou assaig personal en el
qual Romm recorria, des de la seva memòria
septuagenària, la història d’un segle que tenia la
seva mateixa edat. L’escriptor Vasili Aksionov havia
escrit en una de les seves novel·les que la història
representa una cadena de petits apocalipsis fins a
l’apocalipsi final. Tal era el diagnòstic que semblava
emanar també del film inacabat. Era lògic, en el
context de la circularitat artística que hem descrit,
que la pel·lícula fos acabada per els qui havien
polemitzat tantes vegades amb ell a l’escola i fora
d’ella. No obstant això, Klímov i Khutsíev van
decidir incorporar al film el caràcter reflexiu i
desconcertant que associaven amb el mestre. Així,
per titular la pel·lícula van rescatar un breu text que
van trobar en el seu escriptori i que contravenia
fins i tot l’efecte general del muntatge: I no obstant
això, creo… (I vse-taki ia veriu…, 1974). Així va
quedar el títol. Era una última galanteria de la
dialèctica. Una paradoxa que retruny en la ment de
l’espectador. En primera persona i sense possibilitat
de rèplica. Com un dels llargs i desconcertants
silencis de Romm que venien a qüestionar tot el
que s’havia dit fins llavors. •
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RESUM

ABSTRACT

El cinema de Joaquín Jordá pateix d’una precarietat material
que contrasta amb una recepció excepcional per part de
diversos col·lectius que periòdicament reforcen la seva
actualitat. Més enllà de la qualitats cinematogràfiques, la
trajectòria d’aquest cineasta es presta a representar el trànsit
entre una militància clàssica i una altra de tall biopolític. El
cas de Numax presenta... (1979) és paradigmàtic. Aquella
pel·lícula militant va trencar els esquemes amb els quals
havia de narrar-se una vaga de treballadors i va acabar
convertint-se en exemple d’un nou model de productivitat
afí amb les premisses del postfordisme. La intensitat
discursiva en els documentals de Jordá promou una nova
categoria d’esdeveniment lingüístic i dialògic que permetria
qualificar-los de documentals postmedia. Aquest tipus de
pràctica documental transforma els debats integrats en la
pel·lícula en actes de militància biopolítica. La crítica a un
règim de governació socialdemòcrata –que és el que ha exigit
aquest canvi de paradigma– prendrà cos en títols posteriors
com a Mones com la Becky (1999) i De nens (2003).

Joaquín Jordá’s work suffers from a material precariousness
that contrasts with an exceptional reception by different
collectives, which periodically reinforces the actuality of the
films. Beyond its cinematographic qualities, the trajectory
of this filmmaker represents the transit between a classic
militancy and one of a biopolitical order. The paradigmatic
case is Numax presenta… (1979). This militant film broke
the patterns in which a labour strike should be narrated,
to result as an example of a new productivity model
according to postfordist ideas. The discursive intensity of
the documentaries by Jordá, endorses a new category of
the linguistic and dialogical event that would allow their
identification as postmedia documentaries. This kind of
documentary practice transforms the debates integrated to
the film, into acts of biopolitical militancy. The critique to a
social democracy governance regime –which has required the
paradigm shift– will be held in further tittles such as Monkeys
like Becky (Mones com la Becky, 1999) and De nens (2003).
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La filmografia de Joaquim Jordà pateix d’una
heterogeneïtat de formats i d’estils poc freqüent.
Tot i que la qualificació de cinema documental
seria la més indicada, cadascun dels seus títols
acull un conflicte específic i un procés singular que
desafia les constants del gènere. La multiplicitat
de pràctiques associades a la seva activitat com
a cineasta tampoc ha contribuït a facilitar una
caracterització de la seva obra. La docència en
els darrers anys de la seva vida i la militància al
començament de la seva trajectòria, així com una
dilatada producció de guions cinematogràfics i
de traduccions, completen un perfil intel·lectual
que arrabassa la noció d’autor. Malgrat el temps
que transcorre entre la primera i la darrera de les
seves pel·lícules (quaranta-sis anys entre 1960 i
2006) la seva filmografia resulta més aviat escassa.
A això cal afegir una dificultat d’accés a les còpies
i una alarmant precarietat pel que fa a l’estat de
conservació en el qual es troben algunes d’elles.
La prova està en què, transcorreguts vuit anys
des de la seva mort, seguim sense comptar amb
un anàlisi crític i global de les seves aportacions1.
Amb tot, la vigència de Jordà és indiscutible. Els
efectes de la seva obra es perceben periòdicament.
Entre tota la seva filmografia, Numax
presenta… (1979) destaca per ser una pel·lícula
documental que ha viscut una significativa
onada de recuperacions. La més recent ha estat
protagonitzada per una posada en escena de Roger
Bernat que ha fet tornar els diàlegs de la pel·lícula
a l’actualitat de la crisi2. Numax presenta… ni tan
sols exigeix tornar a ser projectada per continuar
evocant el seu potencial, alhora que aconsegueix
propagar-se per altres mitjans, en aquest cas a
través d’un dispositiu teatral. La posada en escena
de la pel·lícula aconsegueix que les frases dels
seus treballadors, filmats l’any 1979, revisquin
entre els espectadors de la nova obra de Roger
1. Diverses de les referències destacables que han provat
una aproximació global són aquestes: FERRER, J. M. i
ROM, Martí (2001). Joaquín Jordá. Barcelona. Cineclub
de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya;
MANRESA, Laia (2006). Joaquín Jordá. La mirada lliure.
Barcelona. Filmoteca de Catalunya, ICIC; VIDAL,

Bernat. De manera que la recepció d’aquest
film suggereix un valor d’ús prolongat tot i que
es tracta d’un document de caràcter militant
i lligat a un esdeveniment puntual. Des de les
primeres projeccions fins les darreres versions i
reapropiacions del text, la pel·lícula ha catalitzat
una seqüència de públics. L’especificitat del
conflicte representat a Numax presenta… no
ha representat un obstacle perquè la pel·lícula
desplegui successives lectures en contextos dispars.
La vaga i el procés d’autogestió protagonitzats
pels treballadors de l’empresa Numax durant
l’anomenat procés de transició democràtica han
trobat un ressò explícit en moments posteriors.
Des de les mobilitzacions antiglobalització i el
marc postfordista de crítica als models productius
del capitalisme de finals del segle XX fins la
conjuntura més recent de crisi financera han
reanimat el documental original.
Una de les raons principals per a focalitzar
la nostra atenció en aquesta pel·lícula respon al
fet de que amb ella es pot representar la transició
entre una militància clàssica, que és de la qual
parteix Numax presenta…, i una altra d’ordre
biopolític, que seria la que es correspon amb
treballs posteriors com Mones com la Becky (1999)
i De nens (2003). Aquesta transició ajudarà a
caracteritzar-lo millor que qualsevol periodització.
La vaga de Numax trencava amb l’ortodòxia de
la militància obrera i sindicalista fins al punt que
la seva conclusió proclamava una renúncia a la
feina assalariada. L’experiència de l’autogestió
entre 1977 i 1979 va ser represa per Jordà
mitjançant les recreacions d’assemblees que, una
darrera l’altra, infonen a la pel·lícula un caràcter
fortament discursiu. La irrupció in extremis d’un
debat que declarava obsolet el treball de fàbrica
sintonitzava amb les aspiracions del moviment
autònom italià. De manera que Numax presenta…
Núria (ed.) (2006). Joaquín Jordá. Torino. Museo
Nazionale del cinema, Fondazione Maria Adriana Prolo
i AAVV (2006). Joaquín Jordá. Revista de Cine Nosferatu.
San Sebastián. Donostia Kultura.
2. http://rogerbernat.info/en-gira/numax-fagor-plus/
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aconseguí articular quelcom més que el testimoni
d’uns treballadors. El desmantellament d’aquella
fàbrica d’electrodomèstics localitzada a l’eixample
barceloní es convertirà, amb el pas del temps, en
el símbol d’un nou model productiu3. Fins que
a finals dels anys noranta la noció del treball
immaterial no va irrompre en el context d’una
economia de serveis, Numax presenta… va quedar
relegada a un limb d’incomprensió. Al cap de
dos decennis la pel·lícula adquiria de nou una
capacitat significativa que ningú no havia pogut
anticipar.

parteixen d’un objectiu: proven de mantenir el
poder obrer dins de la fàbrica, fins que s’imposa
una segona reflexió. Al final, abandonem aquest
simulacre de poder i anem a la vida » (Ídem).
A partir d’aquest punt la gestió política passa a
ocupar-se de quelcom més que de l’economia,
els horaris o les condicions laborals. S’ocuparà
de la vida deixant el terreny preparat per a una
militància que, recordant el curs impartit pel
filòsof francès Michel Foucault els primers mesos
de l’any 1979 –just en el moment de la filmació
de Numax presenta…–, serà de tall biopolític.

Durant aquest interval de silenci interpretatiu
o d’inactivitat (aproximadament entre 1979 i
1999), la pel·lícula va quedar associada a una visió
excèntrica de la classe treballadora, poc ajustada
a la representació de les mobilitzacions obreres.
La militància hegemònica estava estretament
vinculada als treballs d’Helena Lumbreras i del
Colectivo de Cine de Clase. Aquestes eren les
icones del sindicalisme. Tal i com recordaria
Jordà en una entrevista l’any 2004, el d’aquest
col·lectiu «era un cinema apoteòsic que potenciava
l’heroïcitat. Tenia dues arrels: una caricatura del
cinema soviètic dels anys vint, formalment molt
diferent, però que imitava el seu esperit, i unes
gotes de cinema italià menys crític» (GUERRA,
2005). Per una altra banda, «Numax presenta… no
tenia un final apoteòsic. […] passava de l’eufòria
inicial al relat d’un desistiment» (Ídem). I segons
explicava el cineasta, «primer els treballadors

Així doncs, en un context en el qual la
militància es sostenia en les estructures pròpies
de partits polítics i de sindicats4, la pel·lícula obre
un nou escenari atent a les pedagogies col·lectives
i a una intel·ligència col·lectiva. Els interessos
expressats pels treballadors en la darrera seqüència
del ball, en la qual Jordà enquesta micròfon en
mà i un per un els obrers que han participat a la
pel·lícula, suposen un punt d’inflexió en el que
seria un procés de deliberació demòtica, en el qual
les opinions no semblen estar intercedides per
l’ortodòxia del llenguatge polític que fou validat
als acords del Pacte de la Moncloa (1977) ni en
una recentment estrenada Constitució (aprovada
l’any 1978). Fins l’any 2004, vint-i-cinc anys
després, Jordà no va poder explorar el significat
d’aquelles declaracions que es presentaren com
un conjunt d’idees més properes al que seria
la definició d’un estil de vida. Com veurem,

3. Vegi’s la noció de “fàbrica social” a GUERRA, C. (2003).
N for Negri: Antonio Negri in conversation with Carles
Guerra a Grey Room. Architecture, Media, Arts, Politics.
Primavera (11), pp. 87-109.

Recordo l’única projecció que es va realitzar un primer
de maig. Va anar-hi tota la gent de Numax, especialment
els vinculats al trotskisme. No van dir que la pel·lícula
denigrés la classe obrera, però els va semblar que l’exaltava
poc. Els va semblar derrotista. Recordo una de les noies
que surt a la pel·lícula, que de nou és protagonista de la
segona part, i que pertanyia a l’estructura de la LCR. Va
dir una frase que es deia llavors: «Amb les tripes d’un
buròcrata et penjarem». Una frase retòrica, sens dubte,
que no tenia cap intenció real, però que m’acusava. A
l’hora, Numax presenta va rebre l’adhesió d’altres sectors
més realistes. Pot dir-se que la pel·lícula es va realitzar en
un ambient militant, amb una estructura militant, però
sense individus que militessin.

4. Jordà aclareix a la mateixa entrevista abans citada
que «Aquí hi havia poc cinema militant. Si n’havia, el
produïen estructures properes a CCOO i al PSUC. Era
un cicle alliçonador, optimista i triomfalista. Cantava les
glòries de la lluita i els finals victoriosos. Pel contrari,
Numax presenta no es va considerar una pel·lícula
optimista; tot i que jo crec que sí que ho era, perquè
a Numax tots els personatges acaben alliberant-se d’una
condició proletària que ni havia assumit per voluntat
pròpia. Així és com aquesta pel·lícula es va guanyar el
rebuig dels sindicats, de CCOO i de partits com el PSUC.
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l’estil de vida no està exempt ni d’ideologia ni
d’agència política. Gràcies a la producció de la
nova pel·lícula que reprèn les biografies d’aquells
treballadors tants anys després, Jordà comprova
els efectes del temps. En acabar-la, va concloure
que «potser no van fer tot el que desitjaven, però
no han fet res que no volguessin». La radicalitat
del canvi implicava haver abandonat tota noció
de progrés individual en funció de millores
laborals. I tot i que la càmera sembla estendre acta
d’assoliments molt discrets, Jordà insistirà en què
«des del punt de vista vital són d’una opulència
enorme» (GUERRA, 2005).
Veinte años no es nada (2004) posa en escena
la recuperació de Numax presenta… mitjançant
una operació d’autor que podria recordar altres
exemples del mateix gènere, com Reprise (Hervé
Le Roux), que l’any 1997 reprenia una seqüència
de 19685. No obstant això, la maduració de
les condicions que permeteren reactivar el
text original de Numax presenta… remet a
l’escenari social de principis del segle XXI. Les
manifestacions de Seattle, desencadenades durant
la cimera de l’Organització Mundial del Comerç,
transformaren radicalment el llenguatge de la
militància clàssica. L’apel·lació a la classe obrera
es veuria reemplaçada per la noció de multitud,
que inclou una transversalitat molt més explícita
entre capes socials; de l’esdeveniment pautat
pels mitjans de comunicació o el media event
es va passar a la possibilitat de catalitzar els
esdeveniments desitjats per les noves multituds
connectades i en xarxa; i en termes de pràctiques
documentals, la participació i implicació en els fets
va desmantellar la política de la veritat sostinguda
pels mitjans de comunicació hegemònics, trencant
amb la tradició d’una objectivitat basada fins
llavors en la distinció de fets i d’opinió. Aquests
tres trets podrien ser sintetitzats en l’emergència
5. La seqüència de La Reprise du travail aux usines Wonder
(1968) fou objecte d’una recuperació similar pel director
Hervé le Roux l’any 1997.
6. Maria Aurèlia Capmany parla d’Un lloc entre els morts
(1969) seria un exemple que anticipa la contingència del
documental, atès que aquest film no pretenia ser altra cosa

del documental postmedia. El seu caràcter
performatiu pren cos en l’obra de Jordà a partir
de Mones com la Becky, el primer documental de
la seva filmografia que assumeix la malaltia del
propi cineasta com una condició inesquivable.
L’autor malalt que esdevindrà l’emblema de les
limitacions perceptives i de l’adaptació a uns
mitjans de producció considerablement minvats.
La contingència del gènere documental a la
filmografia de Jordà sovint estarà determinada
pel fet de que molts dels seus projectes foren
concebuts com a ficcions que acabaven adoptant
la forma documental com a resposta a la manca
de finançament6.
Entre les noves formes de militància
biopolítica, la crítica a la institució psiquiàtrica
iniciarà una sèrie de projectes que posaran en
dubte les polítiques del benestar social. Barcelona,
la ciutat en la qual Jordà va treballar la major part
de la seva vida, era a finals dels anys noranta un
cas d’estudi per a les tècniques de governament
pròpies de la socialdemocràcia. La condició urbana
va assolir una rellevància insòlita com a escenari i
reflex de l’exercici d’aquelles formes de poder que
aspiraven a un control de la població excloent
els mètodes policials clàssics. L’enginyeria social
i les formes de l’espai urbà van fer de Barcelona
un escenari perfeccionat de les tècniques de
govern biopolític. En aquest context no tan sols
emergiren amb força uns moviments socials
que es repenjaven en la tradició assembleària
i veïnal, sinó que les pràctiques documentals
articularen la percepció d’unes transformacions
urbanes de gran rellevància. Entre l’aclamadíssim
documental de José Luis Guerín, En construcción
(2001), i el molt polèmic de Jordà, De nens,
la qüestió urbana va arribar a identificar-se
plenament amb el gènere documental. Aquesta
pràctica documental va passar a entendre’s com
que la preparació d’una ficció que adaptaria la novel·la
citada en el títol de la mateixa pel·lícula. Una excel·lent
revisió i inventari dels projectes no realitzats de Joaquim
Jordà es pot trobar a SALVADÓ, G. (2006). Espectros y
películas. Los proyectos truncados de Joaquín Jordá. Revista de
Cine Nosferatu, (52), pp. 31-39.
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una extensió de determinades formes d’activisme.
Barcelona va assolir així un estatut icònic com a
ciutat que fusionava la crítica urbana i el procés de
transformació. La condició biopolítica atrapa tant
els aspectes psicològics i subjectius de la població
com aquells aparentment externs que considerem
objecte de l’urbanisme, per la qual cosa exercir la
militància en aquest marc implica també trencar
amb aquesta distinció.
De nens partia d’un cas de pederàstia
àmpliament cobert pels mitjans de comunicació.
L’any 2001 esclatava el cas del Raval i de manera
implícita una zona de la ciutat en resultava
estigmatitzada. En ple procés de regeneració
urbana de l’antic Barri Xino, i al segle XXI,
Barcelona reviu la paradoxa de l’higienisme
modern. La degradació moral i física van agafades
com en les novel·les d’Émile Zola del París de
finals del XIX. Per a representar aquesta perversa
articulació Jordà va recórrer a la filmació del judici
pel presumpte cas de pederàstia. La concentració
i engranatge dels discursos policials, informes
psiquiàtrics i recomanacions dels departaments
encarregats de vetllar per la protecció de la
infància produeixen l’esdeveniment de referència
per al documental. La naturalesa lingüística i
comunicativa d’aquest material permet equipar
les assemblees dels treballadors de Numax amb
els participants en el judici pel cas del Raval. En
ambdós casos el que es filma és un intercanvi
lingüístic d’una intensitat que substitueix altres
esdeveniments. I tot i que aquesta equiparació
resulti monstruosa per la incommensurabilitat
dels debats, aquí es troba una de les qualitats més
efectives del documental tal i com l’entengué
Jordà. El documental extrapola els aspectes
dialògics fins a tal punt que es configura com un
esdeveniment radicalment inconclús.
Si el que presenta De nens pot inscriure’s
com un dispositiu de poder difús sostingut en
una constel·lació d’institucions (l’urbanisme, els
serveis socials, l’educació, la policia, la medicina,
incloent els mitjans de comunicació que
repeteixen i propaguen els seus enunciats), podria
suggerir-se que el documental de Jordà no fa més
que replicar aquesta forma d’organització. Llavors
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la pràctica documental s’erigeix com un mirall
d’aquesta composició. De la mateixa manera
que el cinema documental militant ha estat
contemplat com la producció d’un lloc comú
que promou un escenari de col·laboracions entre
productors i espectadors (i en el cas de Numax
presenta… tindríem als treballadors associats amb
el cineasta, tot això a fi de fer conèixer la seva
experiència), també pot arribar a entendre’s com el
mecanisme per a interrompre algunes d’aquestes
connexions, quan sigui necessari. En definitiva, el
que el documental produït des d’una perspectiva
biopolítica reflecteix és el règim que permet que
determinats discursos es sostinguin mútuament
i circulin mentre d’altres queden deslegitimats.
Heus aquí l’exemple dels acusats en el judici pel
cas del Raval que ni tan sols poden parlar d’ells
mateixos. La seva veu ha estat expropiada pel
trencaclosques de les institucions pròpies de la
societat del benestar. La seva pròpia vida no els
pertany.
Vet aquí que en parlar de la trajectòria de
Jordà calgui referir-nos, d’acord amb el que fins
ara s’ha dit, a un dispositiu documental. La
intersecció de diferents especialitats, llenguatges
i institucions, no s’esgota en l’esforç d’un
mecanisme de poder com el que revela De
nens, sinó que pot fer del documental un refugi
compartit de pràctiques artístiques, investigació i
activisme. En conseqüència, el documental ja no és
sinònim d’una producció estrictament visual sinó
que amplia les seves possibilitats a la fabricació de
dispositius que poden ser crítics, teatrals, fílmics,
pedagògics i tantes altres coses més. Recordem
que el cinema de Jordà ha patit una certa anomia
fins i tot dins de la institució que deuria acollirlo sense cap mena de dubte, i com a símptoma
vegi’s la predisposició per part de les institucions
museístiques en integrar-lo en els seus continguts.
Tan el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
com el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía han ubicat Numax presenta… en el context
de les seves respectives col·leccions, un exemple
més de les derives d’aquesta pel·lícula. Formaria
part de les competències associades al dispositiu
la ubicació d’una determinada pràctica en un
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context com el cinema, el museu o qualsevol altre
lloc. En tot cas, allò que ha revelat la principal
eficàcia del dispositiu són aquells casos en els
quals el cinema es troba, tot parafrasejant Jacques
Rancière, «allà on no se l’espera».
L’extrema pertinència de Numax presenta…
en l’actualitat i tal i com es percep en les posades
en escena de Roger Bernat es basa precisament en
aquest efecte. Uns diàlegs pronunciats trenta-cinc
anys enrere sonen del tot pertinents en aquests
moments de crisi. La desconfiança envers el capital
expressada per aquells treballadors a finals dels
anys setanta del segle passat no difereix en gran
mesura de la decepció en la qual ens ha submergit
el capital financer a principis del segle XXI. Els
espectadors que assisteixen a les representacions
de Numax-Fagor-plus o de qualsevol altra versió
d’aquest muntatge se senten posseïts pels diàlegs
de gent que no coneixen i amb qui no han parlat
mai. Així és com es produeix una col·laboració

històrica entre moments i llocs distants que mai
no han tingut contacte. Com diria Bruno Latour
en una de les seves darreres propostes al voltant
de nous models d’investigació, aquest sentit
d’allò col·lectiu «permet d’insistir en l’operació
de col·lecció o de composició tot subratllant
l’heterogeneïtat dels éssers així reunits»
(2012:298). Les incumbències del dispositiu
documental que Jordà representa amb la seva
trajectòria no tenen res a veure amb una producció
estrictament cinematogràfica. Tot observant els
usos de pel·lícules com Numax presenta… i De
nens, sovint programades per agrupacions que
troben en aquests textos una expressió dels seus
interessos col·lectius, es diria que Jordà va produir
plataformes comuns amb una vigència insòlita.
Les seves pel·lícules no serien reflexos d’un debat
sinó més aviat espais comuns per a què aquest
debat es sostingui en públic. •
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AA,VV. BENAVENTE, Fran y SALVADÓ,
Glòria (ed.), Poéticas del gesto en el cine
europeo contemporáneo.
Intermedio, Barcelona, 2013, 485 pp.
Marga Carnicé Mur

Domènec Font acostumava a fer ressonar a
les aules una inoblidable premissa: el cinema és la
factoria de cossos més gran que les arts figuratives
coneixen des de l’art estatuari antic. Una deducció
que va quedar gravada a foc a la ment de molts
dels seus alumnes, i que torna, en forma de tribut,
en una operació comandada pels seus deixebles
del grup CINEMA. Editada a càrrec de Fran
Benavente i Glòria Salvadó Corretger, Poéticas del
Gesto en el Cine Europeo Contemporáneo neix en
la forma d’una interrogació: «és el cinema un art
dels gestos?» (2013: 13).
Som davant d’una iniciativa pionera de
glossar la memòria del cinema a partir de la
seva condició creadora de gestos, i aquest pas és
ambiciós en esperit i en forma. Vint-i-tres autors
són convidats a abordar la recerca d’una entitat
que el cinema hauria perpetrar des dels seus
orígens, fent possible la multiplicitat de formes
que l’escola francesa, de Godard a Daney, sempre
ha reconegut en les històries del cinema, i que es
manifesta aquí en el desig col·lectiu d’albirar una
base comú sense renunciar al segell personal de
cadascun dels seus participants.
El resultat és un volum dividit en dues
parts. A la primera («L’art del gest. Allò visible i
allò tàctil»), Xavier Antich, Victor I. Stoichita,
Ivan Pintor, Gonzalo de Lucas, Jordi Balló,
Carles Roche, Francisco Algarín, Alan Salvadó,
Violeta Kovacsics i Maria Adell, rastregen la
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perpetració, mutació i natura migratòria del gest
entre entitats com la paraula, el desig, el tacte
i la construcció final d’una imatge testimonial.
El gest pictòric intervé entre la complexitat
del seu missatge i les limitacions d’un art que
encara no posseeix el moviment ni la paraula
(Xavier Antich), de la mateixa manera que a la
terrisseria antiga, el desig de preservar la imatge
d’allò estimat prefigura el cinema (Maria Adell)
i connecta amb els desitjos de David Wark
Griffith envers el rostre de Lillian Gish, o amb els
de Renoir d’apropar-se a la commoció de Sylvia
Bataille. L’art antic i l’eròtica de la filmació que
Alain Bergala situa com a ritual inaugural de
la modernitat en el cinema, comparteixen la
poètica i el misteri dels gestos que inscriuen les
seves imatges. I aquests gestos, diu Gonzalo de
Lucas, «extreuen sempre a la llum els motius
que han dut el cineasta a enregistrar les imatges»
(2013:140). L’artista com a operador de gestos,
diria Barthes, que el cinema metabolitza en
diverses formes o supervivències: l’eloqüència
del gest iconogràfic que deriva en motiu visual
(Jordi Balló), la tradició gestual popular que
transmigra en el gest recurrent en l’art d’una
societat (Ivan Pintor), i els gestos imperials de
l’expressió que fan del cinema un paisatge de
la mirada (Alan Salvadó) i un art de les mans
(Violeta Kovacsics). L’enfrontament dels autors
a aquest magma gestual que transmigra de
l’art al cinema, acaricia una idea important.
Tot gest implica l’origen i les mutacions
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de les seves representacions prèvies, i totes
les seves reproduccions generen no només
perpetracions, sinó també, tal com apunten
Benavente i Salvadó Corretger tot seguint els
afluents referencials d’Aby Warburg i de Giorgio
Agamben, «transformacions de l’imaginari i
metamorfosis de la història» (2013:19).
Per aquesta capacitat de mutar, però
també de sobreviure i de romandre, és necessari
que l’estudi dels gestos no convencionals o
gestos insignificants –aquells que, diu Oksana
Bulgakova, posen de manifest el mode en
el qual les figures comuniquen amb el cos i,
en definitiva, estan presents- convisqui amb
l’anàlisi del gest recurrent, de la seva condició
oberta i interpel·lant i de les seves operatives
en els cossos i en les corrents que conformen la
història del cinema. Aquest és el propòsit que en
la segona part del llibre («Obrar el gest. Política
i memòria del cos») plantegen davant l’estudi
de gestos concrets autors com Núria Bou i
Xavier Pérez (el gest inhibitori), Manuel Garin i
Albert Elduque (la significació del salt), Adrian
Martin (el crit), Gino Frezza (la bufetada),
Alain Bergala (el gest polític), Pilar Pedraza (el
gest del mal en el nen) i Carlos Losilla (el gest
del retornat de la mort). Si a la primera part
el paper dels gestos com a mediadors entre el
visible i l’invisible recorda les implicacions de
la seva essència amb les de la construcció de
la imatge cinematogràfica, el seu paper com a
portadors de significat, com a «cristal·litzacions,
especialment denses, d’un moment particular
de la història» (2013:42), recorda la seva
condició d’artefactes de memòria, condició
que sovint desborda l’estètica del cinema cap
a la seva dimensió política. En l’obrar el gest,
s’opera també una resistència, una reconstrucció
de quelcom que s’ha perdut i que el cinema
lluita per a restituir, diu Agamben. I aquesta
resistència, concerneixi a la història del cinema
o a la història dels seus autors, els homes, troba
molt sovint un vehicle de perpetració en el cos
de l’actor. Heus aquí la necessitat de rastrejar
en la seva herència el moment històric de
Shakespeare o de Brecht (Santiago Fillol), del

cinema soviètic com a portador d’una revolució
social (Oksana Bulgakowa), o d’entreveure en
totes aquestes dimensions l’existència d’una
real i poc discutida poètica de l’actor, aquella
que proposa aquí Nicole Brenez en aproximarse a l’intèrpret com a creador i inventor del seu
propi gest. Sergi Sánchez conclou el recorregut
amb la reinvenció del gest en l’era digital a
partir de l’estudi de la seva desfiguració. Si en
l’alba gestual del Renaixement pictòric que
ens mostra Xavier Antich, el gest anticipava
l’eloqüència de la imatge en moviment del
cinema dels orígens, davant del capitalisme de
la virtualitat i de la nostàlgia d’allò real, el darrer
cinema manifesta la necessitat de «profanar el
cos del gest per a tornar-li el seu poder com a
instrument de resistència» (2013: 485).
Cada capítol és una possibilitat, una finestra
al viatge interior d’un espectador que persegueix
el record particular d’una poètica gestual concreta.
Però la presentació de totes aquestes negociacions
en conjunt fila un camí de trobades, de llocs en
comú i de desitjos que es troben i que apunten,
potser per primer cop en l’estudi del cinema
europeu, a una possible metodologia. Poéticas del
Gesto en el Cine Europeo Contemporáneao ofereix
una nova llum en la recerca d’una entitat en la
qual, com en cap altre àmbit, diu Carles Roche
tot seguint les tesis de Gumbrecht, «es fa patent
quelcom de molt simple: que una de les grans
obres del cinema (...) és la de produir presència»
(2013: 162).•
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Jaques Aumont. Materia de imágenes, redux.
Shangrila textos aparte, Santander, 2014, 304 pp.
Endika Rey

La col·lecció Contracampo de l’Asociació
Shangrila Textos Aparte s’ha encarregat de l’edició
a Espanya de Materia de imágenes, redux de Jacques
Aumont. El libre, una revisió de Matière d’images,
del mateix Aumont (publicat originalment el
2005 a Éditions Images Modernes1), inclou
modificacions substancials en els passatges
originals, així com sis textos nous que tracten
d’ampliar el recorregut de l’autor per la història
de la imatge cinematogràfica des de la matèria.
Ens trobem, doncs, amb una edició transformada
i revifada, sobre la qual el propi autor diu «ara
en puc dir, veritablement, un llibre» (AUMONT,
2014: 9).
Aumont defineix la imatge cinematogràfica
en tres temps: la pel·lícula, la llum i la pantalla. El
llibre és un recorregut per aquestes tres evidències
amb l’objectiu de descobrir si la matèria
cinematogràfica es troba en alguna o en diverses
d’aquestes unitats, o si, contràriament, defuig de
les mateixes. Per a això, agrupa una sèrie de textos
en quatre conjunts diversos. El primer, que l’autor
engloba sota l’epígraf «La matèria assetjada»,
es preocupa de les empremtes inscrites en l’art
cinematogràfic que, per norma general, són idees
o problemes àmpliament suggerits de mode previ
en tractats sobre pintura. Així doncs, en aquest
apartat, la matèria de la imatge és llegida com la
forma en la qual el cinema s’inscriu en les formes
prèvies de la història. Per a Aumont, la matèria no
resideix en la forma en què el cinema convoca altres

1. AUMONT, Jacques (2009). Matière d’images, redux.
Éditions de la Différence: Paris.
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arts o les cita, sinó més aviat en principis molt més
recòndits que tenen a veure amb una migració de
les imatges en la qual l’artista opera com a crític
transformador d’una obra que ja existeix. Aumont
prefereix la pregunta que no l’asseveració: De
quina manera afecten –si és que així ho fan–
aquestes migracions al quadre i a la posada en
escena? Són els simbolismes i els dispositius de
la història cultural prèvia indispensables per a
entendre el gènere cinematogràfic actual? En
quina manera els gestos moderns –i per tant
irrepetibles– són trencadors en l’itinerari de l’art?
Hi ha una idea apassionant que planeja sobre tot
aquest primer apartat: la necessitat de redibuixar
trajectes a través d’aquestes migracions artístiques
i d’aconseguir que reconstrueixin la història. Dit
d’una altra manera, Aumont tracta d’ampliar la
perspectiva tot impedint caure en la temptació
de llegir la història de l’art com una història del
progrés.
Aquesta primera part es dedica a l’estudi de
diversos dispositius artístics (Aumont s’hi refereix
com a: vanitats, al·lucinacions, especulacions i
el color negre) que tindran el seu complement
en l’apartat designat com «La pantalla i la
pel·lícula». Aquí la preocupació principal passarà
per la matèria (allò visible) i per allò fílmic (allò
sensible). Ja no es tracta tant d’analitzar tot allò
que es troba dins de la pantalla o de la pel·lícula
com de fixar-se en tots els territoris entremitjos
i il·limitats, on sorgeix una certa autenticitat de
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la matèria cinematogràfica. Aumont assenyala el
cinema com un escenari d’intercanvi d’intensitats
equiparable al somni, com un camp de separació
entre dos mons imaginaris. I ho fa a través de la
descripció d’una progressió on la imatge s’ha anat
separant lentament del seu fons, però també a
partir d’altres elements com, per exemple, el del
color com a matèria que atura la llum i inscriu el
cinema en la història de les imatges. L’autor dedica
també un capítol a la mescla de plans i a la fosa
encadenada com a forma pròpia i essencialment
fílmica; per a ell, aquest recurs de muntatge
funciona tan com un truc que permet de portar
la matèria a primer pla com, al mateix temps, una
provocació que assenyala l’efecte de quelcom que
ha estat pensat per damunt de quelcom que ha
estat vist; idea clau que sobrevola tot l’anàlisi del
llibre.
La tercera part d’aquesta Materia de
imágenes, redux està formada per dos breus estudis
sobre dues forces que el propi Aumont reconeix
com a substàncies primeres d’allò fílmic: la llum
i l’ombra. A «Ars lucis et umbrae» l’autor recorre
la llum en el cinema des dels estàndards clàssics
–com a eina de la posada en escena– fins el
moment en el qual aquesta deixa d’il·luminar per
a convertir-se en una força plàstica en si mateixa.
Si bé és la llum i no l’ombra la que modela la
imatge, aquest tercer conjunt de textos també es
centra en el fet de que l’espectacle cinematogràfic
té sempre lloc en l’ombra, encara que aquesta
no sigui pròpiament un veritable fantasma de la
matèria de la imatge ja que, tal i com desenvolupa
Aumont en el primer apartat del llibre, en el
cinema, la matèria no és l’ombra: és el negre.

per tres textos que actuen a mode d’«Entreacte»
o d’«Interludi» i que si bé són interessants,
extremadament didàctics i fins i tot colpidors,
queden potser una mica allunyats de la resta de
línies traçades. Es tracta de tres articles dedicats
a tres directors amants de la pintura (Alfred
Hitchcock, Stanley Kubrick i Bruce Conner) i a
les seves diferents perspectives en el tractament
que fan en el seu cinema de la matèria de la
imatge.
En qualsevol cas Materia de imágenes, redux
és un llibre revelador, amb un apropament
original a la història i a l’impacte de les imatges,
i que si bé es centra en l’art cinematogràfic,
dilueix fronteres entre les arts i dispositius, tot
traçant un territori d’anàlisi tan ampli com
enriquidor. L’autor es centra en els «fenòmens
de la llum i de l’ombra, escenaris vinculats a la
pel·lícula, al seu gra o al seu color i també, al
retorn de determinats fantasmes de la història de
les imatges» (AUMONT, 2014: 28), però en cap
moment existeix la intenció de reduir l’estudi
cinematogràfic a una dissertació basada en les
característiques de la seva matèria, sinó més aviat
de realitzar una cerca gojosa, partint de territoris
habitualment poc explorats. •

El propi autor s’encarrega de justificar la
incursió d’aquest últim conjunt de textos en el
llibre distingint-los més com a esbossos destinats a
perllongar alguns apunts dels dos primers conjunts
que no com a textos plens i independents, però
el cert és que les idees que llença són fortament
suggeridores i doten l’assaig d’una entitat que,
a qui escriu, li semblen imprescindibles. No es
pot dir exactament el mateix del quart i darrer
conjunt que forma el llibre. Aquest està format
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Normes per a la presentació d´originals
1. ENVIAMENT D’ARTICLES
Cinema 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 8000 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 2000 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 adreça].
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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