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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. La publicació empra controls
interns i avaluadors externs en el seu sistema d’arbitratge de
parells cecs (peer review). La revista també acceptarà assaigs
audiovisuals sobre el tema de cada número, que podran
incloure’s com a components dels articles o com a peces
separades.
Cinema Comparat/ive Cinema és una revista científica d’accés
obert reconeguda per índexs internacionals com DOAJ
(Directory of Open Access Journals) i Latindex (Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal).
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. The journal
is peer-reviewed and uses internal and external evaluation
committees. The journal will also accept visual essays on the
topic raised in the issue, both as part of a written article or as an
autonomous work.
Cinema Comparat/ive Cinema is an open access scientific
journal recognized by international indexes such as DOAJ
(Directory of Open Access Journals) and Latindex (Regional
Information System for Online Scientific Journals of Latin
America, the Caribbean, Spain and Portugal).
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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Eztetyka
Eztetyka
Albert Elduque
A la introducció del seu volum A Ponte Clandestina, el
desaparegut crític José Carlos Avellar establia un vincle molt
estret entre l’ebullició teòrica i la producció fílmica en el
Nuevo Cine Latinoamericano dels anys seixanta i setanta: els
nombrosos manifestos signats per Fernando Birri, Glauber
Rocha, Fernando E. Solanas i Octavio Getino, Julio García
Espinosa, Jorge Sanjinés i Tomás Gutiérrez Alea dialogaven
amb les seves pel·lícules, en un intercanvi entre paraules i
imatges, text i moviment, teoria i pràctica, on les dues formes
es retroalimentaven sense parar. Per a Avellar, «podem intentar
percebre la teoria com un text veí del guió. Com una forma de
somniar formes que encara no existeixen més enllà de pensar
experiències ja viscudes; com a forma de generar imatges; de fer
cinema; de veure una pel·lícula no realitzada però ja pressentida;
de suggerir models de dramatúrgies cinematogràfiques de la
mateixa manera que un guió suggereix una pel·lícula» (1995:
7). Del text al film, doncs. I, com el mateix Avellar proposaria,
podem pensar-ho també a la inversa: de l’obra a la teoria.
Malauradament, el Nuevo Cine Latinoamericano i els seus
manifestos s’han considerat en molts casos inextricablement
lligats als seus països d’origen i a les dècades en què van sorgir,
efervescents en moviments d’emancipació política i cultural.
Quan està a punt de complir-se mig segle del V Festival de Cine
de Viña del Mar (1967), fundació simbòlica d’un moviment
que ja portava anys en marxa, aquesta delimitació geogràfica
i històrica demana ser superada. Les teories i les pel·lícules del
Nuevo Cine Latinoamericano es desplacen i retornen, no com
a peces de museu, sinó com a interlocutores del nostre aquí
i ara. Per això en aquest número hem volgut preguntar-nos
per la vigència que aquells textos i aquells films tenen avui dia,
com poden ajudar-nos a pensar el nostre present, i com aquest
present els il·lumina i els dóna una nova energia.

És moment de preguntar-se com els seus clams teòrics poden
ser valuosos en un temps d’incertesa, o d’explorar com la seva
recuperació en forma de mite pot fer renéixer esperances i
utopies, com fa Eryk Rocha a Cinema Novo (2016). És moment
de reveure la seva crítica al cinema com a institució elitista i
burgesa, apostant per l’art popular defensat per García Espinosa
o per formes de creació col·lectiva i no professional en territoris
marginats, ja sigui en les comunitats indígenes a qui Sanjinés
va donar veu o en nombrosos projectes de cinema a les escoles.
És moment de pensar com aquest cinema pot transformar la
realitat, ja sigui amb la fórmula del newsreel o a partir de la
ficció, com suggereix un bell text d’Avellar que hem cregut
important recuperar. I tot plegat considerant sempre les formes
cinematogràfiques: figures, plans, muntatge.
El Nuevo Cine Latinoamericano va proposar un acostament
sensible entre pel·lícula i públic, art i vida, ficció i realitat,
estètica i política. De la mateixa manera que els manifestos
contenen un film en potència, i les pel·lícules una nova realitat
que pot germinar, els textos i les imatges d’aquella època es
presenten, avui, com embrions de noves experiències en el
cinema i en la vida, i en la borrosa frontera que els ajunta i
els separa. Aquella potència textual i fílmica dels seixanta, que
feia emergir la tensió entre un món real i un món possible, és
també la que es genera avui entre un passat històric i un futur
a imaginar, entre l’ahir i el demà; els textos que integren aquest
dossier són, doncs, frontisses d’un pensament que parteix de
paraules i plans coneguts, però que s’obre cap a les aventures
d’una realitat a construir. •
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Revolució
Revolution

Jorge Sanjinés

PREGUIÓ
INTRODUCCIÓ
1] L’home viu malament. Habita en forats, entre escombraries i
deixalles, en coves, en tuguris, en cases col·lectives, als carrers.
2] L’abocador és el millor substitut de tot el que el captaire no té
o ha perdut. Hi troba els poquíssims objectes que fa servir, se’n
nodreix, s’hi vesteix. S’hi lliura per a tota la vida. I hi està quan
li arriba la mort.
3] L’home treballa com una bèstia. Carrega robers, pianos,
embalums enormes i pesats. L’home és flac i vell. És cec i
treballa, treballa.
4] L’home és coix, cec, pobre. No té res tret de la seva malaltia
i la seva vellesa. Demana almoina, demana ajuda. La gent
passa sense sentir-lo, sense veure’l. Ningú nota que existeix.
Lentament es consumeix, s’empetiteix, s’aprima.
5] I a l’alba, nens que potser demà seran homes dormen en un
forat. Les seves flassades són papers. Tenen fred.
SEGONA SEQÜÈNCIA
1] Hi ha un home que treballa content. Té molta feina. Ha de
treballar de pressa: construeix taüts per a nens. El seu taller està
ple de taüts per a nens. Taüts que esperen torn, que ja tenen
nom i edat.
2] Hi ha mares que porten a la mirada la mort de tots els seus
fills.
TERCERA SEQÜÈNCIA
1] Però el poble es reuneix i escolta la veu del líder. El poble
crida i aplaudeix. S’enrabia i s’enfervoreix. Reclama feina, pa,
millor vida. El líder clama i denuncia; acusa i agita el poble.
2] Ben aviat la repressió, el pal i la violència es fan presents. Ben
aviat tot és caos i foscor, plor, sang, agonia...
QUARTA SEQÜÈNCIA
1] El silenci de la cel·la. La impassible fermesa de les reixes
que inútilment sacsegen les mans derrotades. I, sobtadament,

esclata l’anunci de mort per als qui es van rebel·lar contra la
gana.
2] L’anunci de mort creix horriblement, insuportablement i
passa per les mirades tràgiques dels que van a morir...
CINQUENA SEQÜÈNCIA
1] Redoblar de tambors, sostingut. Redoblament de mort. Els
peus del poble en línia. Els fusells apunten. Cada rostre viu la
llum en silenci, intensament. Cada home està sol davant de la
seva pròpia mort.
2] Els peus del poble en fila. L’última mirada a la vida. Esclata la
descàrrega i la vida fuig, es desploma. Els ulls fixos, vidriosos;
les boques obertes i fosques. Tot s’ha acabat.
SISENA SEQÜÈNCIA
1] Campanes. Un carregador porta sobre les seves espatlles un
gran taüt. Les vídues, les mares, les mantes negres, les llàgrimes:
la vetlla del que ha partit i jeu immòbil.
2] L’enterrament és una desfilada. És encara plor, però ja és
amenaça.
3] Un vell es persigna i resa per a una ànima. Per a l’ànima
del poble mort. Que ha mort en el José, en el Dionisio, en el
Valerio, en el Pedro, en el Sandalio...
SETENA SEQÜÈNCIA
1] Sona la sirena de la fàbrica. S’ha donat el senyal de parada. I
altra vegada el poble es diu a si mateix: «Cal conquerir la vida
donant-la. Cal morir per viure!»
2] I aquest poble antic, tràgic, llança pedres, esgrimeix pals,
trossos de ferro i derroca soldats, sequaços. Conquereix armes,
sorgeix entre parets, travessa carrerons, les metralladores
ràpides. Es parapeta, corre i pren posicions. Està decidit. Ja res
no importa. Hi ha una estranya fe vital en els ulls dels qui van a
morir o viure, en el seu pols que no tremola ni cedeix.
3] El poble ara espera i observa. Calla, mortalment...
4] Vénen des de lluny els soldats. Avancen incontenibles. Els
seus ulls són del mateix plom que les seves bales. Avancen.
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VUITENA SEQÜÈNCIA
1] Un nen brut i espantat ens mira. Un altre nen ens mira.
Apareix un altre, amb la seva gorreta trencada i els seus ulls
tristos. I encara un altre amb el cabell regirat i la camisa a
trossos...
2] De sobte, la lluita esclata. Els trets esquincen el silenci. Un
nen, vestit amb draps i petitó, s’atemoreix. Una ràfega de trets
el fa estremir.
3] El poble combat, combat per aquesta tristesa, per aquesta
camisa a trossos, per aquests ulls apagats. Les bales sonen i els
nens estan famolencs, no saben res. Els nens estan tristos, flacs.
Ostres, cal fer alguna cosa!
FOS TANCA •

Inclòs a Sanjinés, Jorge i Grupo Ukamau (1979). Teoría y
práctica de un cine junto al pueblo. México: Siglo XXI de España
Editores.
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Tricontinental
Tricontinental
Glauber Rocha

Tricontinental, qualsevol càmera oberta sobre les evidències
del Tercer Món és un acte revolucionari.
Tricontinental, l’acte revolucionari és producte d’una acció que
es farà reflexió en el procés de lluita.
Tricontinental, l’opció política d’un cineasta neix del moment
en què la llum fereix la seva pel·lícula. I és així perquè ell optà
per la llum: càmera sobre el Tercer Món obert, terra ocupada.
Al carrer o al desert, a les selves o a les ciutats, l’opció s’imposa
i, encara que la matèria original sigui neutra, en el muntatge
ella es torna discurs contra la matèria: pot ser imprecís, difús,
bàrbar, irracional. Però és una negació tendenciosa.
Tricontinental – l’important és la pel·lícula? Què és una pel·lícula
tricontinental? Un productor, aquí, és com un General. Els
instructors estan a Hollywood igual que al Pentàgon. Cap
cineasta tricontinental és lliure. No dic lliure de la presó, o de
la censura, o dels compromisos financers. Lliure, dic, d’aquest
descobrir-se home de tres continents; però d’aquest concepte no
es torna presoner; més aviat, en ell es fa lliure: la perspectiva
del fracàs individual es dilueix en la Història. Paraules del Che:
«El nostre sacrifici és conscient; és el preu de la llibertat...».
Tricontinental – qualsevol altre discurs és bell però inofensiu,
és racional però esgotat, és cinematogràfic però inútil, és
reflexiu però impotent, i fins i tot el lirisme sura a l’aire, neix de
la paraula, es fa arquitectura, però després és passiva o estèril
conspiració. Aquí, per recordar Debray, el verb es fa carn.
Tricontinental – el cinema d’autor, el cinema polític, el cinema
contra, és un cinema de guerrilla; en els seus orígens és brutal i
imprecís, romàntic i suïcida, però es farà èpic/didàctic.
El cinema mexicà sofreix d’un mal nacionalista. D. Luis Buñuel,
iberoamericà, considera ¡Que viva México! una pel·lícula
“artística”. Eisenstein no va comprendre l’espontaneïtat de

1. En castellà a l’original.

l’arquitectura asteca o la substantiva monumentalitat dels
deserts i volcans. La seva temptativa d’estetitzar el nou món
s’equipara a la temptativa de portar la Paraula de Déu (i els
interessos del “Conquistador”) als indis. La Cultura era també
dels indis. Aquesta Cultura Maia, Asteca, Inca, va ser descoberta
i civilitzada. En el territori de la màgia, l’Indi es deixà seduir
pel volum motriu del cavall: el quadrúpede era Tanc de guerra:
animal sagrat, invencible. Avui dia, segles després, Ho Chi
Minh resisteix els enginys tecnològics de l’invasor.
El cinema mexicà adoptà les imatges d’Eisenstein disfressat
de jesuïta, i després barrejà aquestes preses amb la meravella
de la tècnica hollywoodenca i transformà tot plegat en nuestro
México. La indústria defensada per lleis i sindicats, nuestro
México, el nacionalisme romàntic i la il·lusió de la Història,
nuestra revolución: sombreros, mujeres y sangre1.
Sol sobre nadius: Murnau (Gauguin), Flaherty, allí es tornen
cossos i mars, somriures i tragèdies, com són paradís violent
i alliberador aquests Ports Llatins on, to have and have not,
Humphrey Bogart sent i sofreix l’exotisme de les revolucions.
Abans que el cineasta llatí tingués el dret de disparar el motor
de la seva vella càmera, l’art i el comerç de les grans Companyies
ens havien donat el seu cinema i les lleis del seu comerç.
Els mexicans han prohibit i prohibeixen pel·lícules
antimexicanes. Prohibeixen, doncs, una petita part de la
producció americana que tracta els mexicans com a covards.
Però el pitjor és que en la majoria de les pel·lícules sortides dels
estudis de Churubuzco2, els mexicans o bé són covards, o bé
són ingènues creacions de la naturalesa. La indústria mexicana,
defensant-se de la infàmia, la copia, com els cinemes socialistes
copien el cinema rus que copia la fórmula americana. El
nacionalisme mexicà ha aïllat Mèxic d’Amèrica Llatina. No és
casual que, amb l’excepció d’alguns joves cineastes que només
ara comencen a trair nuestro México, D. Luis Buñuel sigui
considerat un cineasta marginal. Però a les seves comèdies i

2. Els estudis Churubuzco es van fundar el 1944 amb un 50% de participació
de la RKO Radio Pictures.
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melodrames, també filmats a Churubuzco, es troben els primers
assaigs sobre la civilització llatina, després de l’apocalipsi
catòlic, zapatista i... eisensteinià.
Pampes o asfalt, l’Argentina ha portat pedra a pedra d’Europa.
L’Argentina, pàtria del Che, discutint en un perfecte francès
sobre l’estètica de l’absurd, no sospitava que el «progrés de Perón
no era desenvolupament...». Amb les butxaques buides, els
aristòcrates estaven disposats a sacrificar el menjar a canvi d’una
corbata Dior. La incomunicació de la burgesia preantonioniana
de les pel·lícules argentines estava limitada per la subnutrició.
Però no pronunciava aquest nom: si bé la literatura de Borges/
Cortázar anticipa moltes de les experiències del nouveau
roman, no per això s’ha aconseguit articular (o no) el temps
a les pel·lícules preresnaisianes. Solitari, el cinema argentí ha
descobert l’Estil abans que la Història. Un personatge de TorreNilsson, disciplinat en un univers difús que remet a Bergman,
no aconsegueix res tret de la disciplina. És una disciplina
ahistòrica perquè és acrítica. No s’exposa a la llum: no es deixa
violentar, sinó que conspira a l’ombra al voltant d’un món que
no existeix culturalment en la seva superestructura. Aquí el
verb no es fa carn; és ombra i llum (gris i negre) en un país que
no s’integra a Amèrica.
Quin remota mala consciència de l’aïllament va provocar en el
Che, ciutadà argentí, la llegendària existència de l’home llatí i
–en un impuls major– de l’home tricontinental?
Un cinema que abans del propi desenvolupament ja és decadent,
a la mateixa terra i època del Che, és un cinema que no pot ser
salvat per la tècnica o pel manual d’estètica. Més que qualsevol
altre cinema tricontinental, el cinema argentí necessita un
Vietnam.
Viva América, a Cuba tot està per fer-se. Un cinema que,
concentrant-se en pel·lícules didàctiques, té per davant com una
important contribució revolucionària el treball de desintoxicarse completament del realisme socialista. «Simplificant els
termes d’aquestes polèmiques, que involucraven artistes
i alguns funcionaris, es defensava, d’una banda, un art
relativament emparentat al realisme socialista, mentre que per
l’altra (on es trobaven la gran majoria dels artistes) es defensava
un art que no renunciés a les conquestes de l’avantguarda. La
derrota del primer punt de vista va ser consagrada quan el
Che, a El socialismo y el hombre en Cuba, va fustigar el realisme
socialista, però sense considerar, no obstant, el segon punt de
vista completament satisfactori: per a ell, no podia acontentar-

3. En francès a l’original.
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se amb aquesta posició, sinó que calia anar més lluny. Però
per a això era necessari partir d’alguna banda, i l’avantguarda
semblava ser un bon punt de partida, si no d’arribada.» (Jesús
Díaz)3
Altres pobles llatins (guaranís, amazònics i andins) mai han
tingut o rarament han pogut disparar el motor d’una càmera:
excepte en actualitats oficials on veiem Generalíssims i les seves
medalles.
Brasil, tricontinental, llatí, parla portuguès. Per a la pràctica
del que al Brasil s’anomena Cinema Novo, cal explicar que els
portuguesos, menys exaltats i més cínics que els espanyols, ens
deixen una herència menys nacionalista. Potser per això no
tenim el complex mexicà ni la frustració argentina. I per això els
cineastes independents brasilers han perdut el respecte religiós
pel cinema. Han preferit no demanar permís per entrar en el
sagrat univers i, fins i tot sent esquerrans, han pres les càmeres.
Potser perquè els intel·lectuals i la crítica han escrit tantes
vegades –fins al punt de convèncer el públic d’intimidar alguns
cineastes– que «el portuguès és un idioma anticinematogràfic»,
el Cinema Novo ha considerat absurd no fer de la paraula (i
de la música) una matèria cinematogràfica: un poble verbal,
parlador, enèrgic, estèril i histèric, Brasil és l’únic país llatí que
no ha tingut revolucions sagnants (com Mèxic), feixisme barroc
(com Argentina i d’altres llocs), revolució política (com Cuba).
Com a trista compensació té un cinema en desenvolupament,
amb una producció que aquest any arriba a seixanta pel·lícules,
número que l’any vinent serà superat, duplicat. Més de cent
cineastes joves han estrenat en 16mm i 8mm en els dos darrers
concursos de “cinema amateur” i el públic, desil·lusionat per
les últimes derrotes en el futbol, discuteix amb passió cada
pel·lícula nacional, Rio, São Paulo, Salvador i altres ciutats
importants tenen sales de Cinema d’Art, dues cinemateques,
més de quatre-cents cineclubs (fins i tot a l’indret més remot
de l’Amazones es pot trobar un cineclub). A Rio i São Paulo,
Godard és actualment tan popular com De Gaulle, i trobem
cinèfils capaços de competir amb els experts de la cinemateca
francesa. Al Brasil, especialment a Rio, hi ha hagut en els
darrers cinc anys una veritable festa cinematogràfica.
Tupi és el nom d’una nació índia. Intel·ligència i incapacitat
artesanal. Cangaço és una mena de guerrilla anàrquica, mística,
i significa desordre violent. Bossa és un estil especial d’estil, de fer
com si, d’amenaçar atacar per la dreta i agredir per l’esquerra,
amb molt de ritme i erotisme. Aquesta tradició, els valors de
la qual són discutits per les pel·lícules del Cinema Novo, traça
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absurdament una caricatura de tragèdia en una civilització
melodramàtica. No hi ha espessor històrica al Brasil. Hi ha una
dissolució ahistòrica, feta de cops i contraatacs militars, lligats
directa i indirectament a interessos imperialistes i arrossegant
amb si la burgesia nacional. L’esquerra populista sempre acaba
signant pactes amb la dreta penedida, per recomençar un cop
més la “redemocratització”. Fins a l’abril de 1964 –caiguda de
Goulart–, la majoria dels intel·lectuals brasilers creien en la
“revolució per la paraula”.
L’avantguarda política llatinoamericana sempre és presidida
per intel·lectuals i aquí, amb molta freqüència, els poemes estan
abans que els fusells. Òpera popular – la música i la revolució
van de la mà i l’herència ve d’Espanya. Avui, al Brasil de les
reconciliacions imprevistes, l’esquerra urbana és coneguda com
a “festiva”. Es discuteix Marx al ritme de la samba. Però això no
impedeix que els estudiants surtin als carrers en manifestacions
violentes, que els professors siguin empresonats, que es tanquin
universitats, que els intel·lectuals constantment escriguin
manifestos de protesta, que els sindicats siguin ocupats. La
crítica es fa en el moment en què es produeix, i encara més: es
fa la publicitat, la seva distribució, la seva exhibició. La política
com a art d’oposició a sistemes opressius.

La tècnica del cinema passat i del cinema actual del
món desenvolupat m’interessa en la mesura que puc
“instrumentalitzar-la”, tal com el cinema americà va ser
“instrumentalitzat” per alguns cineastes europeus. Què
és aquesta “instrumentalització”? Aplicar, com a mètode,
determinats elements clau de la tècnica cinematogràfica, pedres
de toc generals que, en l’evolució de la tècnica, transcendeixen
l’esperit individual de cada autor i s’implanten en el vocabulari
estètic del cinema: si filmo un “cangaceiro”4 al desert, està
implícit un determinat muntatge fundat pel western, fundació,
aquesta, que pertany més al western que a Ford o a Hawks.
Per contra, la imitació neix d’una actitud passiva del cineasta
enfront del cinema, d’una necessitat suïcida de salvar-se en el
llenguatge establert, pensant que, salvant-se per la imitació,
salva la pel·lícula. En una entrevista de Cahiers, Truffaut
deia: «Gairebé totes les pel·lícules que imiten Godard són
insuportables, ja que els falta l’essencial. Es podrà imitar la seva
desimboltura, però s’oblida la seva desesperació. S’imitaran els
jocs de paraules però no la crueltat»5.

Aquest cinema provoca un shock a diversos nivells, que
constitueix un altre estil de comunicació. Una pel·lícula del
Cinema Novo és polèmica abans, durant i després de la seva
projecció, i la dada concreta de la seva existència és un element
nou en el paradís de la inèrcia. Així, en la mesura que Vidas Secas
documenta els camperols, Os Fuzis és un atac antimilitarista
que multiplica el discurs de Vidas Secas, discurs que al seu torn
es transforma en agitació a Deus e o Diabo na Terra do Sol,
acte polític exaltat que serà discutit en veu baixa a O Desafio.
Si Barravento i Ganga Zumba parlen de negres i amb negres,
si A Falecida és la versió urbana de Vidas Secas, no per això
neutralitzen les possibilitats d’Os Cafajestes o A Grande Cidade.
Si des de Menino de Engenho fins a Terra em Transe, o d’aquesta
a la propera pel·lícula de Dahl, O Bravo Guerreiro, el Cinema
Novo es desequilibra en el difícil esforç de l’exercici individual,
ben aviat restableix un concert cinematogràfic que, en polèmica
permanent, exerceix una acció política.

La major part de les pel·lícules d’autors joves sofreix avui
dia aquest “mal de Godard”. Només un sofriment directe del
real i una crítica dialèctica permanent pot superar el nivell
de la imitació mitològica de la tècnica cinematogràfica,
instrumentalitzant els jocs en expressions progressives.
Pel·lícules brasileres com Vidas Secas, A Falecida i Os Fuzis són
exemples de com cineastes colonitzats poden instrumentalitzar
la tècnica del cinema desenvolupat i promoure una expressió
internacional. El problema no es planteja en termes tan radicals
per als americans o els europeus, però si avui revisem les
pel·lícules dels països socialistes, notarem que molt poques són
revolucionàries. L’actitud de la majoria dels cineastes en relació
a la seva realitat degenera en un tipus de cinema cal·ligràfic,
acadèmic, que revela nítidament un esperit contemplatiu
o demagògic. I els festivals, sobretot en els programes de
curtmetratges, ens revelen una veritable societat anònima
del cinema, un corrent innocu d’imitacions que, fabricades
innocentment a la moviola, es desfan durant les projeccions. El
cinema és una presa de posició internacional i les contingències
nacionals no justifiquen, a cap nivell, l’anul·lació de l’expressió.
Si en el cas del cinema tricontinental l’estètica ve abans que la
tècnica, és justament perquè l’estètica té més a veure amb la
ideologia que amb la tècnica. Els mites tècnics del zoom, del
direct, de la caméra à la main, del couleur, etc., són tan sols
instruments. El Verb és ideològic i avui dia no existeixen més
fronteres geogràfiques. Quan parlo de cinema tricontinental
i considero Godard un cineasta tricontinental és perquè, en

4. Es denominen cangaceiros els bandolers que recorrien els sertões del Nordest brasiler, particularment durant les primeres dècades del segle XX.

5. En francès a l’original. A Entretien avec François Truffaut, per Jean-Louis
Comolli i Jean Narboni. Cahiers du cinéma, Nº 190, maig de 1967.

En relació a un públic més analfabet que el del món
desenvolupat, un cinema que acumula les inconveniències
del cinema tricontinental no crea una comunicació fàcil.
Comunicació significa, en el vocabulari populista, estimular
sentiments revolucionaris.

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. IV · Nº 9 · 2016

13

TRICONTINENTAL

obrir un front de guerrilla a l’interior del cinema francès i atacar
repetida i inesperadament amb pel·lícules impietosament
agressives, Godard es converteix en un cineasta polític, amb
una estratègia i una tàctica exemplars a qualsevol lloc del món.
Aquest exemple, no obstant, és útil com a comportament.
Insisteixo en un cinema de guerrilla com l’única forma
de combatre la dictadura estètica i econòmica del cinema
imperialista occidental o del cinema demagògic socialista.
Improvisar a partir de les circumstàncies, depurant-se de tot el
moralisme típic d’una burgesia que ha sabut imposar, des del
gran públic fins a les elits, el seu dret a l’art.
La meva intenció última d’un cinema/didàctic no podrà
anteposar-se sinó que ha de confondre’s amb l’epopeia/
didàctica posada en escena pel Che. Un western invertit, amb
els substantius de la nova poètica que una revolució integral
provoca, destruirà les fronteres idealistes del cinema. Si Buñuel,
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precontinental, remou a través de panoràmiques precises, en
el cinema tricontinental és necessari desmobilitzar i esclatar.
En el moment que la mise-en-mort del Che es fa llegenda és
impossible negar, Tricontinental, que la poesia és una praxi
revolucionària. •

Publicat originalment amb el títol Un cinéaste tricontinental.
Cahiers du cinéma, Nº 195, novembre de 1967, i inclòs en
portuguès amb canvis a la compilació Revolução do Cinema
Novo (Rio de Janeiro: Alhambra, Embrafilme, 1981). La traducció
castellana pot trobar-se a La revolución es una eztétyka: por un
cine tropicalista (ed. Ezequiel Ipar; trad. Ezequiel Ipar i Mariana
Gainza; Buenos Aires: Caja negra, 2011). El present text afegeix
algunes modificacions menors a aquesta última a partir del text
en portuguès. La traducció al català és nostra.
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Godard per Solanas. Solanas per Godard
Godard by Solanas. Solanas by Godard
Jean-Luc Godard i Fernando Solanas
Godard: Com definiries aquest film?
Solanas: Com un film-assaig, ideològic i polític. Alguns han
parlat de film-llibre i això és encertat, perquè proporcionem,
al costat de la informació, elements reflexius, títols, formes
didascàliques… La mateixa estructura narrativa està
construïda a imatge d’un llibre: pròleg, capítols i epíleg. És un
film absolutament lliure en la seva forma i el seu llenguatge:
aprofitem tot allò que sigui necessari o útil a les finalitats de
coneixement que es planteja l’obra. Des de seqüències directes
o de reportatges a d’altres que tenen l’origen formal en relats,
contes, cançons o muntatge d’“imatge-conceptes”. El subtítol
del film marca el seu to de document, de prova d’una realitat:
Notas y Testimonios sobre el Neocolonialismo, la Violencia y
la Liberación. És un cinema de denúncia, documental, però
alhora és un cinema de coneixement i recerca. Un cinema
que aporta, sobretot, en la seva direccionalitat, perquè no
està dirigit a tothom, a un públic de “coexistència cultural”,
sinó que està dirigit a les grans masses que pateixen l’opressió
neocolonial. Això es dóna especialment en les parts dos i tres,
perquè la primera narra el que les masses coneixen, intueixen
i viuen i juga en l’obra com un gran pròleg. La Hora de los
Hornos és, també, un film-acte, un anti-espectacle, perquè es
nega com a cinema i s’obre al públic per al seu debat, discussió
i desenvolupament. Les projeccions es converteixen en espais
d’alliberament, en “actes” on l’home pren consciència de la seva
situació i de la necessitat d’una praxi més profunda per canviar
aquesta situació.
Godard: Com es realitza l’acte?
Solanas: En el film estan assenyalades pauses, interrupcions,
perquè el film i els temes proposats passin de la pantalla a la
platea, és a dir al fet viu, present. El vell espectador, el subjecte
que esperava, segons el cinema tradicional que desenvolupava
les concepcions vuitcentistes de l’art burgès, aquest noparticipant, passa a ser un protagonista viu, un actor real de la
història del film i de la història en si mateixa, ja que el film és
un film sobre la nostra història contemporània. I un film sobre
l’alliberament, sobre una etapa inconclusa de la nostra història,
no pot ser sinó un film inconclús, un film obert al present i al
futur de l’alliberament. Per això el film ha de ser completat i
desenvolupat pels protagonistes i no descartem la possibilitat

d’agregar-li noves notes i testimonis fílmics, si en un futur hi
ha fets nous que sigui necessari incorporar. Els “actes” acaben
quan els participants ho decideixen. El film ha estat el detonant
de l’acte, el mobilizador del vell espectador. D’altra banda,
creiem allò de Fanon que diu: «Si cal comprometre a tothom
en el combat per la salvació comuna, no hi ha mans pures,
no hi ha espectadors, no hi ha innocents. Tots ens embrutem
les mans en els pantans del nostre sòl i en el buit dels nostres
cervells. Tot espectador és un covard o un traïdor». És a dir,
que no estem davant d’un cinema-expressió, ni davant d’un
cinema-comunicació, sinó en un cinema-acció, en un cinema
per a l’alliberament.
Godard: Com t’ho vas fer per realitzar-lo?
Solanas: Treballant i vencent sobre la marxa totes les dificultats
que se’ns presentaven: econòmiques, tècniques, artístiques…
Les necessitats de l’obra van anar determinant un mètode i
una forma de treball. Com la major part del cinema argentí
independent més recent, està realitzat amb equip mínim, fent
entre molt pocs, tot. Alhora, treballava en cinema publicitat per
pagar les despeses elementals de laboratori i pel·lícula. Hem fet
servir en un 80% del film càmeres de 16 mm. i entre dos o tres
hem realitzat gairebé totes les tasques tècniques i productives,
a més de comptar amb el generós suport de nombrosos amics i
companys i gent del poble, sense la qual hagués estat impossible
realitzar aquestes quatre hores trenta de film.
Godard: El film que jo començo ara, La huelga, estarà fet
per quatre persones: la meva dona a l’actuació, jo en el so, un
càmera i la seva dona en el muntatge. Ho faig amb aquesta
petita càmera de televisió...
Solanas: Avui dia s’ha destruït el mite que la qualitat
d’expressió era patrimoni de la indústria, de grans equips, de
misteris tècnics… Podríem dir també que l’avenç de la tècnica
cinematogràfica també està alliberant el cinema…
Godard: Quins problemes heu tingut?
Solanas: Al marge dels problemes comuns a tota obra de
producció econòmica, et podria dir que el major problema a
vèncer ha estat la dependència dels models cinematogràfics
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estrangers. És a dir, alliberar-nos com a creadors. És aquesta
dependència, fonamentalment estètica, del nostre cinema cap
al cinema americà i europeu, la seva gran limitació. I això no
podria comprendre’s al marge de l’anàlisi de la situació cultural
argentina. La cultura oficial argentina, la cultura de la burgesia
neocolonial, és una cultura d’imitació, de segona mà, vella i
decadent. Cultura construïda sobre els models culturals de
les burgesies opressores, imperialistes. Cultura a l’“europea”,
avui americanitzada. Per això, la major part del cinema
argentí està construït sobre el model productiu, argumental
i estètic, del cinema ianqui o de l’anomenat cinema d’“autor”
europeu. No hi ha invenció ni recerca pròpies. Hi ha traducció,
desenvolupament o còpia. Hi ha dependència…
Godard: Cinema americà, cinema per vendre’s...
Solanas: Exactament, un cinema lligat a l’espectacle, al negoci;
supeditat i condicionat per l’explotació capitalista. D’aquest fi
de lucre, en la producció, neixen tots els gèneres, tècniques,
llenguatges i fins la durada, que avui té el cinema. I ha estat
trencar amb aquesta concepció, amb aquests condicionaments,
el que ens ha donat més feina. Hem hagut d’alliberar-nos: el
cinema tenia sentit si podíem utilitzar-lo amb la llibertat
amb què un escriptor o un pintor realitzen la seva tasca, si
podíem realitzar la nostra experiència partint de les nostres
necessitats. I així vam decidir arriscar, provar, buscar, abans
que condicionar-nos als “mestres” de l’anomenat “setè art”, que
només s’expressaven a través de la novel·la, el conte o el teatre.
Vam començar a alliberar-nos de “viscontis, renoirs, giocondes,
resnais, paveses” etc… disposats a trobar la nostra forma, el
nostre llenguatge, la nostra estructura… aquella que coincidís
amb les necessitats de comunicació al nostre públic i amb les
necessitats de l’alliberament total de l’home argentí. És a dir,
aquesta recerca no sorgia només d’una recerca cinematogràfica,
no sorgia com una categoria estètica, sinó com una categoria
de l’alliberament de nosaltres i del país. Així va anar naixent
un film que abandonava les crosses de l’argument-novel·la o
de l’actor, és a dir d’un cinema d’històries, de sentiments, per
realitzar un cinema de conceptes, de pensaments, de temes.
La història novel·lada deixava pas a una història contada amb
idees, a un cinema per veure i llegir, per sentir i pensar, un
cinema de recerca equivalent a l’assaig ideològic…
Godard: Quin paper pot jugar aquest cinema en el procés
d’alliberament?
Solanas: En primer lloc, transmetre la informació que no
tenim. Els mitjans de comunicació, els aparells de la cultura,
estan en mans o controlats pel sistema. La informació que
es difon és aquella que al sistema li interessa. El paper d’un
cinema d’alliberament és, sobretot, elaborar i difondre la
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nostra informació. Un cop més plantejar allò de: el que és d’ells
i el que és nostre. D’altra banda, tota la concepció del nostre
cinema –cinema obert, cinema participació, etc. …– apunta a
un objectiu únic i fonamental: ajudar a deixar anar, a alliberar
l’home. Un home oprimit, reprimit, inhibit, mediatitzat. És
un cinema fet per a aquest combat. Fer créixer la consciència
i els coneixements de les capes més inquietes del poble argentí.
Que potser arribarà només a petits nuclis? És possible. Però
l’anomenat cinema de masses només transmet allò que el
sistema li permet, és a dir, es converteix en un instrument més
d’evasió o mistificació. El cinema d’alliberament en canvi arriba
en aquesta etapa a grups menors, però arriba en profunditat.
Arriba amb la veritat. Més val transmetre idees que ajudin a
alliberar un sol home, que contribuir a la colonització massiva
del poble.
Godard: Els cubans diuen que el deure del revolucionari és fer
la revolució: quin és el deure del cineasta revolucionari?
Solanas: Fer servir el cinema com una arma o un fusell,
convertir l’obra mateixa en un fet, en un acte, en una acció
revolucionària. Quin és, per a tu, aquest deure o compromís?
Godard: Treballar plenament com a militant, fer menys films
i ser més militant. Això és molt difícil perquè el cineasta aquí
ha estat educat en l’individualisme. Però també en cinema és
necessari tornar a començar...
Solanas: La teva experiència després de “maig” és límit, vull
que la transmetis per als nostres companys llatinoamericans…
Godard: “Maig” ha estat un alliberament fantàstic, per a molts
de nosaltres. “Maig” ens ha imposat la seva veritat, ens ha forçat
a parlar i plantejar els problemes d’una altra manera. Abans de
“maig”, aquí a França, tots els intel·lectuals tenien coartades que
els permetien viure bé, tenir un cotxe, un apartament… però
“maig” ha creat un problema molt simple, el problema d’haver
de canviar de vida, de trencar amb el sistema. Als intel·lectuals
que havien tingut èxit, “maig” els va posar en situació anàloga
a la d’un obrer que ha d’abandonar la vaga perquè deu quatre
mesos al magatzemer. Hi ha cineastes, com Truffaut, que diuen
sincerament que no canviaran de vida i d’altres que segueixen
fent un doble joc, com els de “Cahiers…”
Solanas: Tu segueixes estant a “Cahiers du Cinéma”?
Godard: No, me’n vaig anar del tot des que ells van recolzar el
Festival de Venècia (68) malgrat el boicot que havien iniciat els
cineastes italians… No és que estigui en contra que els cineastes
es reuneixin, sinó que estic en contra del que han estat fins avui
els festivals…
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Solanas: Tu has renunciat als beneficis que et donava el sistema?
Godard: Sí senyor. Em vaig adonar que estava oprimit, que
existeix una repressió intel·lectual, molt menor que la repressió
física però que també fa les seves víctimes, i llavors em sentia
oprimit… com més volia lluitar més m’estrenyien el coll per
silenciar-me i a més jo mateix m’autoreprimia completament…
Solanas: És la situació que pateix tot cineasta a Llatinoamèrica…
amb l’agreujant que existeixen lleis de censura molt més dures
i fins i tot delicte d’opinió, com al Brasil i l’Argentina… Avui
és tan grotesca la situació del cineasta, que s’han definit bé els
camps i les opcions. Si el cineasta aprofundeix en qualsevol
tema, sigui l’amor, la família, la relació, el treball, etc.… revela
la crisi de la societat, mostra la veritat nua. I la veritat, atesa la
temperatura política del nostre continent, és subversiva. Per això,
el cineasta està condemnat a autoreprimir-se, autocensurar-se,
autocastrar-se creativament i continua l’impossible joc de ser
“autor” dins del sistema o bé trencar amb aquest i provar un
camí propi i independent. Per això, avui dia no hi ha opcions: o
s’accepta la veritat del sistema, és a dir, s’acata la seva mentida;
o s’accepta l’única veritat, que és la veritat nacional. I això es
defineix a través de les obres: o complicitat amb el règim, a
través de films asèptics; o alliberament total…
Godard: És veritat que a França és molt més fàcil fer un film
que a Grècia o a l’Argentina... A Grècia si no es fa exactament
el que vol la junta de coronels, aquesta de seguida presenta la
policia i la repressió. Però a França hi ha un feixisme suau que
després de maig s’ha tornat més dur... Aquest feixisme suau és
el que et retorna al teu país d’origen si ets estranger o el que
t’envia a una destinació llunyana si ets professor de la Sorbona...
Solanas: Quina és doncs la situació del cinema francès, del
cinema europeu? …
Godard: Jo diria que no hi ha un cinema europeu, sinó que hi ha
un cinema americà a tot arreu. Tal com no hi ha una indústria
anglesa sinó una indústria americana que treballa a Anglaterra;
tal com tu has dit que no hi ha una cultura argentina, sinó una
cultura europea-americana que elabora a través d’intermediaris
argentins… tampoc hi ha un cinema europeu, sinó que hi ha
un cinema americà… A l’època del mut… Un film alemany no
s’assemblava a un film mut italià o francès. Avui dia no hi ha
diferències entre un film americà, un alemany o un italià… Es
treballa en coproduccions… westerns italians, films americans
rodats a Rússia… Tot està domesticat pels Estats Units, tot està
americanitzat… i què vull dir amb americanitzat?… que tot el
cinema europeu és un cinema fet tan sols per vendre’s, per fer
diners. Fins i tot el cinema d’art i assaig. Això és el que ho falseja
tot… Fins i tot a Rússia, encara que es distribueixi en cineclubs,

està fet per ser venut a través dels buròcrates del politburó. O
sigui que és exactament el mateix… D’aquesta manera, un film
no neix de l’anàlisi concreta d’una situació concreta, sinó que és
una altra cosa…
Solanas: Què és...?
Godard: Mira… és una imaginació individual, que és de
vegades molt generosa o molt d’“esquerres”… que està bé…
però que està feta per vendre’s perquè és l’únic mitjà perquè
aquesta imaginació pugui continuar funcionant i venent. Per
això no hi ha diferències entre Antonioni, Kazan, Dreyer,
Bergman… i un mal cineasta com Delannoy, a França… Hi ha
diferències de qualitats però no de fons: tots fan cinema de les
classes dominants… és el que jo he fet durant deu anys… encara
que la meva intenció fos una altra… Però he estat utilitzat per
al mateix.
Solanas: L’anomenat cinema d’autor europeu segueix sent avui
un cinema crític, de contestació o d’avançada...?
Godard: En algun moment, aquí a Europa, per a cada autor
ho va ser… Però després calia anar més lluny i en això no s’ha
evolucionat. La noció d’“autor” era una revolució en els temps
en què l’autor lluitava contra el productor, una mica a la manera
en què en l’edat mitjana lluitava un burgès contra un senyor. Ara
el burgès s’ha convertit en un senyor, l’autor ha reemplaçat el
productor. Per tant ja no fa més falta un cinema d’autor, perquè
com a màxim és un cinema a nivell de la revolució burgesa. És
a dir, el cinema és avui un mitjà molt reaccionari. Fins i tot la
literatura americana és molt menys reaccionària que el cinema
americà…
Solanas: L’autor, és una categoria de cinema burgès?
Godard: Exactament. L’autor seria com el catedràtic a la
universitat...
Solanas: Com defineixes ideològicament aquest cinema d’autor?
Godard: Objectivament, avui és un cinema aliat de la reacció.
Solanas: Quins són els seus exemples?
Godard: Fellini, Antonioni, Visconti, Bresson, Bergman...
Solanas: I dels joves?
Godard: A França, jo abans de “maig”; Truffaut, Rivette,
Demy, Resnais… tots… A Anglaterra Lester, Brooks… a Itàlia,
Pasolini, Bertolucci… en fi… Polanski… tothom…
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Solanas: Consideres que aquests cineastes estan integrats al
sistema?
Godard: Sí. Estan integrats i no volen desintegrar-se…
Solanas: I el cinema més crític, també és recuperat pel sistema?
Godard: Sí, aquestes obres són recuperades pel sistema perquè
no són suficientment fortes en relació a la seva potència
integradora. Per exemple, els “Newsreels” americans són tan
pobres com tu o com jo, però si la CBS els oferís 10.000 dòlars
per projectar un dels seus films, refusarien perquè serien
integrats… I per què serien integrats?… Perquè l’estructura de
la televisió americana és tan forta que recupera per al sistema
tot el que projecta. L’única manera en què es podria “contestar”
el sistema de la televisió als Estats Units seria no projectar
absolutament res durant dues hores o quatre que la televisió
paga justament per projectar i “recuperar”. I a Hollywood es
prepara ara una pel·lícula sobre el Che Guevara i hi ha fins i
tot un film amb Gregory Peck sobre Mao Tse-tung… Aquests
films dels Newsreels, si fossin projectats per la televisió francesa
no serien recuperats, almenys totalment, perquè es tracta d’un
producte estranger… Igualment, potser, els meus films que aquí
són recuperats, a Amèrica del Sud, mantenen un cert valor…
Solanas: Jo no coincideixo amb això últim que dius. Crec que
quan un film nacional toca un tema des del punt de vista de
les classes oprimides, quan és clar i profund en aquest aspecte,
es fa pràcticament indigerible per al sistema… Jo no crec
que la CBS compraria un film sobre el “Black Power” o amb
Carmichael arengant els negres sobre la violència o que la
televisió francesa passaria un film amb Cohn Bendit dient tot
el que pensa… Als nostres països, es permeten moltes coses
quan aquestes es refereixen a problemes estrangers, però quan
aquests mateixos problemes són internacionals, per la seva
índole política, tampoc poden ser absorbits… Fa uns mesos, la
censura argentina va prohibir Huelga i Octubre d’Eisenstein…
D’altra banda, la major part del cinema d’autor europeu, que es
mou dins d’una problemàtica burgesa, no només és recuperat
pel sistema, sinó que als nostres països són els “models” estètics
i temàtics del cinema d’autor neocolonitzat…
Godard: D’acord, però quan aquí a França la situació política
es posa difícil per a ells, ja no poden recuperar com abans…
És el cas del teu film, que estic segur que no podran recuperar
i serà prohibit… Però no és només en el polític que es dóna la
recuperació, sinó també en l’estètica. Els meus films més difícils
de recuperar són els últims que vaig fer en el sistema, on l’estètica
s’ha tornat política… com Week-End i La chinoise… Una presa
de posició política ha de correspondre a una presa de posició
estètica. No és un cinema d’autor el que cal fer, sinó un cinema
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científic. L’estètica també ha de ser estudiada científicament.
Tota recerca, tant en ciència com en art, correspon a una línia
política, encara que ho ignoris. Tal com hi ha descobriments
científics, també hi ha descobriments estètics. Per això cal tenir
clar, conscientment, el camí que s’ha triat i amb el qual s’està
compromès. Antonioni, per exemple, en una època va realitzar
un treball vàlid, però ara ja no. Ell no s’ha radicalitzat. Ell fa un
film sobre estudiants, com es podria fer als Estats Units, però
no fa un film que vingui dels estudiants… Pasolini, té talent,
molt de talent, sap fer films sobre temes com s’aprèn a fer
composicions a l’escola… Per exemple, pot fer un bell poema
sobre el Tercer Món… però no és el Tercer Món qui ha fet el
poema. Llavors, crec jo que és necessari ser el Tercer Món,
participar al Tercer Món i després un bon dia és el Tercer Món
el que canta en el poema i si tu ets qui el fa, és simplement
perquè tu ets poeta i saps com fer-lo… Com tu dius, un film ha
de ser una arma, un fusell… però encara hi ha una determinada
gent que està a la nit i necessita més una llanterna de butxaca
per il·luminar al seu voltant i aquest és justament el paper de la
teoria… Cal una anàlisi marxista dels problemes de la imatge i
el so. El mateix Lenin, quan es va ocupar del cinema, no va fer
una anàlisi teòrica, sinó una anàlisi en termes de producció,
perquè hi hagués cinema a tot arreu. Només Eisenstein i Dziga
Vertov es van ocupar del tema.
Solanas: Com t’ho fas per filmar ara, tens productor?
Godard: Jo mai he tingut productor. Tenia un o dos productors
de qui era amic, però mai he funcionat amb cases productores
normals. Quan ho vaig fer, una o dues vegades, va ser per
error… Per a mi, ara és impossible. Jo no sé com s’ho fan els
altres. Veig companys meus, com Cournot o Bertolucci, per
exemple, que es veuen obligats a tocar el timbre a casa d’un
cretí i discutir. Acceptar discutir amb un cretí per salvar la seva
obra. Però jo mai ho he fet. Ara sóc jo el productor, amb el que
pugui… i filmo molt més que abans, perquè filmo d’una manera
diferent, en 16 mm., o amb el meu petit equip de televisió…
I també diferent en un altre sentit, encara que sembli pedant
utilitzar l’exemple vietnamita. Em refereixo a l’ús que donen els
vietnamites a la bicicleta en el combat o a la resistència. Aquí
un campió ciclista no sabria en absolut servir-se d’una bicicleta
com ho fa un vietnamita. Doncs bé, jo vull aprendre a servirme d’una bicicleta com ho fa un vietnamita. Jo tinc molt a fer
amb la meva bicicleta, molta feina al davant i això és el que he
de fer. Per això ara filmo molt. Aquest any he fet quatre films…
Solanas: Quina és la diferència entre el cinema que feies abans
i el cinema que fas ara?
Godard: Ara intento fer un cinema que conscientment
procura participar en la lluita política. Abans era inconscient,

JEAN-LUC GODARD I FERNANDO SOLANAS

un sentimental… era d’esquerres, si vols, encara que jo
vaig partir d’una posició de dretes i també perquè jo era un
burgès, un individualista. Després, vaig anar evolucionant
sentimentalment cap a l’esquerra, fins arribar a una posició
no d’esquerra “parlamentària”, sinó d’esquerra revolucionària,
radicalitzada, amb totes les contradiccions que això imposa…
Solanas: I cinematogràficament?
Godard: Cinematogràficament, jo sempre he tractat de fer allò
que mai es feia, fins i tot quan treballava amb el sistema. Ara
intento lligar “el que no es fa” amb les lluites revolucionàries.
Abans la meva recerca era una lluita individualista. Ara vull
saber si m’equivoco, per què m’equivoco i si tinc raó, per què.
Tracto de fer allò que no es fa, perquè el que ja es fa, en cinema,
és pràcticament tot imperialista. El cinema de l’est és un cinema
imperialista; el cinema cubà –a part de Santiago Álvarez i d’un
o dos documentalistes– és un cinema que funciona a mitges
sobre un model imperialista. Tot el cinema rus es va transformar
ràpidament en imperialista o es va burocratitzar, excepte dues
o tres persones que han lluitat contra això: Eisenstein, Dziga
Vertov i Medvedkin, que no és conegut en absolut… Ara jo faig
cinema amb els obrers i faig el que ideològicament ells volen,
però també els dic: “alerta!”… és necessari que a més de fer ells
aquest cinema, no vagin el diumenge a consumir el cinema del
sistema. Aquest és el nostre deure i la manera d’ajudar “la lluita
dels cineastes…” En resum, jo he arribat a la conclusió que sent
el panorama del cinema molt complicat i confús, és necessari
fer cinema amb gent que no sigui cineasta, amb gent que estigui
interessada que el que vegi a la pantalla tingui relació amb ella
mateixa…
Solanas: Per què treballes amb gent que no és del cinema?
Godard: Perquè, pel que fa al llenguatge del cinema, és un
petit grapat d’individus, a Hollywood o a Mosfilm o on sigui, el
que imposa el seu llenguatge, el seu discurs, a tota la població,
i no és suficient sortir-se d’aquest petit grup i dir-se “jo faig
un cinema diferent”… perquè es té sempre les mateixes idees
sobre el cinema. Per això, per superar això, cal donar l’opció de
fer el discurs cinematogràfic a gent que fins ara no n’ha tingut
l’oportunitat… Una cosa extraordinària del “maig” últim, a
París, va ser quan tothom es va posar a escriure a les parets…
L’única que tenia dret a escriure a les parets era la publicitat…
Es feia creure a la gent que escriure a les parets era brut i lleig,
però jo també vaig tenir l’impuls d’escriure sobre els murs i
el mantinc des de “maig”… Ja no va ser una idea anàrquica o
individualista sinó un desig profund… També per al cinema és

necessari tornar a començar. Jo vaig fer un film amb estudiants
que parlaven amb obrers i era molt clar: els estudiants parlaven
tota l’estona, els obrers mai… Els obrers entre si parlen molt…
però les seves paraules on estan?… Ni als diaris, ni als films,
estan les paraules de les gents que constitueixen el 80% de la
humanitat… Cal forçar la minoria que té la paraula a cedirla al 80%, fer que la paraula de la majoria pugui expressar-se.
Per això, no vull pertànyer a la minoria que parla i parla tota
l’estona o a la que fa cinema, sinó que vull que el meu llenguatge
expressi al 80%... i és per això que no vull fer cinema amb gent
del cinema, sinó amb gents que componen la gran majoria…
Solanas: Quina és la idea de La Huelga, el teu proper film?
Godard: És una dona que explica una vaga. Té un noi i per
això l’explica des de casa seva, com és una setmana de vaga i
també les relacions entre el sexe i el treball. Quan es treballa
deu hores per dia, se sigui intel·lectual o obrer, no es pot fer
l’amor… i si la dona és la que es queda a casa, pot succeir el
contrari… aquesta situació proposa molts problemes i aquí es
parla veritablement d’aquestes coses. Faré tot aquest film amb
la meva càmera de televisió. És molt econòmic i pràctic. Aquí
mateix filmem i veiem de seguida el que hem fet, en imatge i so,
sense dependre de laboratori, muntatge, etc… Si no ens agrada
ho fem de nou… Faré gairebé tot el film en un sol pla. El treball
estarà en el llibre, en el diàleg.
Solanas: I després com el projecteu?
Godard: Anem a projectar-lo pels televisors dels cafès de barri,
a les zones fabrils… Es discuteix i es parla amb la gent i aquest
mer fet significa per a tots avançar.
Solanas: Quin paper pot jugar el cinema en el procés
d’alliberament?
Godard: Un paper fonamental. Com tu deies, informar i de
seguida d’aquesta informació la reflexió… Cal fer films clars
i simples que ajudin a aclarir les coses… I films simples des
del punt de vista tècnic perquè la tècnica és molt cara. Si el
sincronisme o el muntatge resulten molt cars quan filmem,
treballem amb pocs plans o amb veu en off… i si són inevitables,
fem-los, però tinguem en compte que és necessari simplificar.
Res més. •

Publicada originalment a Cine del Tercer Mundo, Any 1, Nº 1,
octubre 1969, pp. 48-63.
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Un cinema de combat al costat del poble.
Entrevista amb el cineasta bolivià Jorge Sanjinés
A combative cinema with the people.
Interview with Bolivian filmmaker Jorge Sanjinés
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ABSTRACT

Jorge Sanjinés va ser el primer director de cinema a produir
pel·lícules en aymara i quechua a Bolívia, un país format en
la seva majoria per comunitats indígenes (aymara, quechua
i guaraní) que fins a la dècada de 1960 només va produir
pel·lícules en l’idioma del colonitzador. El 2013, vaig tenir
l’oportunitat d’entrevistar el cineasta bolivià a la ciutat de La
Paz, Bolívia. Sanjinés, que va escriure el clàssic manifest Teoría
y práctica de un cine junto al pueblo (1979), va parlar més d’una
hora sobre diferents temàtiques, des del cinema militant de les
dècades de 1960 i 1970 fins a la seva producció actual. A més
de fer una reflexió sobre l’actualitat de les idees que defensava
en aquells anys, va parlar del procés de producció i exhibició de
les seves pel·lícules de combat al costat dels pobles indígenes.

Jorge Sanjinés was the first film director to produce films in
Aymara and Quechua in Bolivia, a country formed mostly by
indigenous communities (Aymara, Quechua and Guarani)
that until the 1960s had only produced films in the language of
the colonizer. In 2013, I had the opportunity to interview the
Bolivian filmmaker in the city of La Paz, Bolivia. Sanjinés, who
wrote the classic manifesto Theory and Practice of a Cinema
With the People (1979), spoke for more than an hour on different
topics, from the militant cinema of the 1960s and the 1970s to
his current productions. In addition to making a reflection on
the relevance of the ideas that he advocated in those years, he
spoke of the process of production and exhibition of the films
he did about struggle together with indigenous people.
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Jorge Sanjinés va ser el primer director de cinema a produir
pel·lícules en aymara i quechua a Bolívia. En un país format
en la seva majoria per comunitats indígenes (aymara, quechua
i guaraní), és sorprenent que fins a la dècada de 1960 totes
les pel·lícules fossin en l’idioma del colonitzador. Ukamau
(1966) va ser la primera pel·lícula boliviana en aymara. El títol
significa “Així és”, una paraula que més tard es va convertir en
el nom del grup de cineastes de què forma part Sanjinés. Des
de llavors, el Grup Ukamau ha dedicat la seva cinematografia
a la resistència cultural i política de les comunitats indígenes
de Bolívia. Revolución (1963), de Sanjinés, pot ser vist com
una de les llavors d’aquesta història. El curt es va presentar
en el V Festival de Viña del Mar, Xile, el 1967, coincidint amb
la I Trobada de Cineastes Llatinoamericans i la fundació del
moviment del Nuevo Cine Latinoamericano, del qual ben
aviat el cineasta va esdevenir un dels exponents. El 1968, en
una trobada de documentalistes a Mérida, Veneçuela, Sanjinés
va declarar que no n’hi havia prou amb denunciar, que era
necessari fer pel·lícules de combat, per intervenir en la realitat.
Yawar Mallku (1969) i El coraje del pueblo (1971) es van fer
a la llum d’aquest pensament, convertint-se en veritables
instruments de lluita. El 1979, va escriure Teoría y práctica de
un cine junto al pueblo, obra que s’ha convertit en una referència
entre els cineastes militants. Amb el temps, Sanjinés va anar
construint un llenguatge de diàleg amb la cultura indígena,
incorporant, per exemple, elements narratius que ressaltessin
les nocions de comunitat i temps circular, com el seu famós
“pla-seqüència integral”, present a La nación clandestina (1989).
El 2012, la pel·lícula Insurgentes interactua directament amb la
nova situació política a Bolívia, governada per primera vegada
per un president que es declara indígena. El gener de 2013, vaig
tenir l’oportunitat de veure la pel·lícula a la seu d’Ukamau, a
La Paz, en una petita i encantadora sala de projecció. Aquell
mateix dia, vaig entrevistar Jorge Sanjinés. La conversa va
caminar per les vies del cinema i de la política, convergint les
idees d’ahir i d’avui, i temes com el personatge col·lectiu, el
genocidi indígena i el cinema compromès amb la causa popular
van escalfar la freda tarda de l’altiplà bolivià.

Jorge Sanjinés: Fins i tot la Revolució Francesa deu als indis.
Uns intel·lectuals francesos em van visitar i els vaig preguntar:
«Vosaltres creieu que França i la Revolució Francesa deuen
alguna cosa als indis?». Es van mirar entre ells com dient: «Què
ens està preguntant aquest boig?». Els vaig explicar la història de
l’obra de teatre L’arlequí salvatge i Rousseau. L’arlequí salvatge és
una obra que es va escriure al segle XVIII i fou vista a París per
Rousseau, que era bastant jove. En aquella obra el dramaturg1,

1. Louis François Delisle de la Drevetière.
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que havia conviscut amb els indis iroquesos, va plasmar les
idees de llibertat, igualtat i fraternitat que ells practicaven
quotidianament… La societat iroquesa es cohesionava,
articulava i desenvolupava sense Estat i sense propietat privada,
amb espais de llibertat individual impressionants, espais de
llibertat que els europeus no coneixien perquè venien de la
tenebrosa Edat Mitjana, fins i tot del Renaixement. En aquells
temps la gent tenia molt poc espai llibertari, estaven arraconats
pels prejudicis, per la pressió religiosa, per les monarquies
absolutistes que disposaven dels seus cossos per a les guerres,
i la dona, principalment, no tenia cap paper, estava censurada,
mentre que els iroquesos li reconeixien el mateix lloc que
l’home i la constitució iroquesa rebutjava l’esclavitud. És a
dir, que els indis estaven més desenvolupats que els europeus
ideològicament, i això no es té en compte. Les idees de llibertat,
igualtat i fraternitat que es troben en aquesta obra, L’arlequí
salvatge, són vistes a París per Rousseau, que surt corrents a
escriure El contracte social, bíblia de la Revolució Francesa.
«Llavors, senyors», els deia jo als francesos, «ja heu vist tot el
que deveu als indis sense saber-ho». A Bolívia la major part de
la societat dominant blanc mestissa és una societat que conviu
amb els indis (ara a contracor, perquè va perdre el poder), però
no els coneix i sempre els ha menyspreat per ignorància i per
prejudici racista: res de l’indi servia, no valia, no era important
conèixer-ho. Prejudicis que s’han entronitzat en la memòria
col·lectiva dominant per justificar l’explotació i el genocidi. Al
Brasil el mateix. Com matem els indis fàcilment? Cal dir a la
gent que els indis no serveixen, són una nosa, són gent que no
té valor.
Crec que podem començar amb la seva última pel·lícula.
Les seves pel·lícules sempre s’han inspirat en la resistència
del poble, principalment indígena, i ara tenim un indígena
a la presidència. Volia que parlés dels desafiaments d’un
cinema militant amb l’aristocràcia d’avui en comparació
amb l’aristocràcia d’ahir, com mostra a la pel·lícula.
Hi ha un fenomen sociològic molt interessant que es produeix
a partir del triomf electoral de l’aymara Evo Morales. En primer
lloc, la classe dominant que perd les eleccions l’any 2005 estava
en la seva major part totalment convençuda que aquest indi
no duraria ni tres mesos en el poder, perquè era un indi, un
incapaç, que per avatars del joc democràtic de sobte va treure
més vots que ells i va sortir de president. Molt tranquils, estaven
molt tranquils: jo vaig parlar amb alguns d’ells per saber què
en pensaven i em van dir que estaven completament tranquils,
segurs que seria un fracàs total i caldria convocar novament
eleccions. Ara no, ara estan desconcertats, perquè mai Bolívia
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ha estat econòmicament millor que avui. Estem pràcticament
al capdavant en creixement dels països llatinoamericans:
estem creixent més que el Brasil, més que l’Argentina, més
que Xile, més que l’Uruguai. Després de molts anys, desenes
d’anys, tenim un govern que estima aquest país, que respecta
aquest país, que no assumeix el poder per robar. Perquè abans
el govern i el poder eren vistos com els llocs per enriquir-se
personalment. Assumien el poder però no estaven pensant
«anem a engrandir el nostre país, anem a millorar-lo», sinó
«com jo em faré ric, ara que tinc la possibilitat d’arribar al poder,
i com més aviat millor»; i els que no ho feien estaven, de tota
manera, representant una classe social que els coaccionava i els
pressionava per prendre aquesta mesura, nomenar al Fulano,
nomenar al Zutano. Llavors era com el model dels Estats Units:
el governant era una mena de ninot del poder dominant amb
poc espai d’iniciativa pròpia. I quan se sortia d’aquest control
social li passava el que li va passar a Villarruel, que sent un
home de l’estament blanc mestís es va identificar amb el destí
indígena i va dir «no!». Jo ho conec de molt a prop perquè el
meu pare va ser un amic molt proper del president Villarruel:
era economista i Villarruel li va demanar que l’assessorés en
un projecte de reforma agrària radical, que crec que va ser el
veritable motiu pel qual el van matar. No va ser l’únic. Què
li va passar al general Torres quan es va posar del costat del
poble? On va acabar? Assassinat en un carrer de Buenos Aires.
Per tant, aquest desconcert que avui dia té la classe dominant
davant de la irrupció dels indis és molt complex, perquè s’estan
adonant que aquest espai, aquest territori polític en què abans
ells manaven i dominaven, està perdent-se cada dia més. Cada
vegada tenim a Bolívia més autoritats d’origen indígena, cada
vegada són més els indis que assumeixen responsabilitats
polítiques, amb ministres que són dones del pueblo de pollera,
com es diu despectivament, o amb un governador indígena, amb
un president indígena, amb un alcalde d’origen indígena, i no
els agrada, estan molt enutjats. Això no és una novetat, sempre
han estat enutjats amb el país i han transmès aquest enuig als
seus fills. Me’n recordo d’un noi de dotze anys a l’aeroport
que deia al seu pare: «Per fi ens n’anem, papa, d’aquest país de
merda!». El marrec de dotze anys. On havia après aquest vailet
de dotze anys que aquest era un país de merda? Del seu pare,
de la seva família, del seu entorn. Per tant, hi ha un pànic en la
societat boliviana amb la irrupció d’un aymara, no perquè és un
aymara, sinó perquè és un procés que ha irromput. Tant de bo
no passi res de dolent, però si demà li ocorregués alguna cosa al
president Evo Morales no passaria el que em temo que passaria
en d’altres països com Veneçuela, on l’escapçament del líder pot
significar l’escapçament del procés. Però aquí no, aquí això ja és
irreversible: demà falla Evo Morales i pot ser reemplaçat. Són

els indis que van a recuperar el poder i no el deixaran anar,
perquè aquesta lluita, com mostra la pel·lícula Insurgentes, ve
de molt enrere, de molt lluny: la idea de recuperar la sobirania
perduda ha estat permanentment en el seu cap, lògic, perquè
saben que són la majoria, el 62-63% de la població, i tenen tot el
dret de conduir el seu país, el seu territori. Aquest procés és molt
interessant, perquè no sé si els que exerceixen el poder, tot i que
indígenes, tenen plena consciència del que significa recuperar
el poder inspirant-se en els principis ideològics i filosòfics
de la cultura indígena, que és el més valuós que té el procés
bolivià: la filosofia d’una societat que ha prioritzat el nosaltres
i després el jo. És la gran diferència, és el que ha fet possible
l’octubre del 2003, sense líder, sense partit polític, perquè el
nosaltres actua com un ens col·lectiu. És com passa amb els
ocells, que es coordinen tots al mateix temps i semblen un únic
organisme quan volen, perquè tots saben en quin moment han
de girar o seguir, i la imatge sempre és la mateixa. Les cultures
indígenes han conservat això, aquest sentiment d’acció, de
pertinença col·lectiva. És molt difícil entendre aquest fenomen,
perquè com hem estat educats, o deformats, en la cultura
occidental, pensem «jo, primer jo, després els altres». I donar
el salt és el gran desafiament d’aquest procés per als polítics que
dirigeixen el país, perquè la major part d’ells han estat educats
en l’individualisme i actuen moltes vegades d’aquesta manera
sense adonar-se que estan renyint amb la ideologia que hauria
de guiar els seus passos, la ideologia d’aquestes majories que
pensen «primer nosaltres, després jo».
El Grup Ukamau sorgeix a la dècada dels seixanta. Quins van
ser els principis que orientaren la seva creació?
Bé, primer de tot, l’interès de participar en el procés de
transformació de la societat boliviana, que s’estava efectuant
encara com a conseqüència de la revolució de l’any 52. En
aquell moment s’havien transformat les estructures d’un
país semifeudal en les d’un país democràtic burgès. Aquest
trànsit estava generant unes noves expectatives polítiques
i sociològiques. Els joves d’aquella època estàvem encara
molt impressionats pels processos de la revolució del 52,
positivament impressionats, tot i que també érem crítics amb
allò en què aquest procés havia fallat, allò que havia traït.
Però crèiem que s’estaven obrint possibilitats revolucionàries,
particularment perquè havia triomfat la Revolució Cubana.
Era la Revolució Cubana la que ens havia enfervorit l’ànima:
un país tan enganxat a l’enemic, a l’imperi, que s’allibera. Per
això ens semblava que l’alliberament del nostre país estava
molt a la vora, que era una qüestió d’organitzar-se i de lluitar.
En aquella època pensàvem i crèiem en la lluita armada, com
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tot el món revolucionari en aquell moment, perquè era l’única
alternativa visible, i a més una alternativa que havia triomfat.
Per tant, vam considerar el nostre treball de cineastes com un
treball de militància política: no vam veure el cinema com el
lloc per realitzar-nos nosaltres, no ens interessava, sinó com el
lloc per realitzar el país, contribuir amb el nostre treball a crear
una major consciència en la societat dominada, amb el cinema
com a instrument de lluita.
En aquest període també es va crear el moviment
cinematogràfic del Nuevo Cine Latinoamericano. Com va
ser la participació del Grup Ukamau?
Bé, la primera sorpresa ens la vam endur quan la nostra
pel·lícula Revolución, un documental petit, un curtmetratge
experimental, es va presentar en el festival de Viña del Mar l’any
67. Nosaltres no hi vam anar, no hi assistírem, però hi va anar
la pel·lícula i va tenir bona repercussió; al jurat estava el famós
documentalista Joris Ivens, a qui li va encantar la pel·lícula i se
la va emportar per presentar-la en el Festival de Leipzig, on va
guanyar el gran premi. I llavors ens vam assabentar que en aquell
festival hi havia diversos cineastes que estaven fent un cinema
polític; no molts, però sí alguns. Després, immediatament, l’any
següent arriba a Bolívia Carlos Rebolledo, per convidar-nos a
assistir a la trobada de cinema llatinoamericà organitzada pel
departament de cinema de la Universidad de Mérida, Veneçuela.
I allà sí que vam comprendre que estàvem davant d’un procés
extraordinàriament important perquè vam descobrir que
diversos dels cineastes cubans, brasilers, peruans, colombians,
veneçolans… estaven treballant en un cinema compromès
amb la causa popular. Com els brasilers, amb Glauber buscant
un cinema amb identitat brasilera, o com el Tercer Cine amb
Getino i Solanas; va ser una gran festa ideològica per l’alegria
de trobar altres cineastes llatinoamericans embarcats en la
mateixa preocupació, en el mateix projecte polític contra
l’imperialisme. A Mérida jo vaig fer un petit discurs improvisat,
com altres cineastes; no pensava que havia de parlar, però
resulta que Revolución i Ukamau havien creat un clima molt
interessant i m’ho van demanar2.
Quin va ser l’impacte d’aquest discurs?
Molt bo, perquè, fixa’t, són quaranta i molts anys des que es
va parlar així, i en tot el procés posterior hem intentat ser
conseqüents amb aquestes paraules, amb aquest postulat
ideològic que nosaltres estàvem plantejant. I ja la propera

2. El discurs integral es pot llegir a:
http://cinelatinoamericano.org/biblioteca/assets/docs/documento/497.pdf
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pel·lícula va ser precisament això, Sangre de cóndor (Yawar
Mallku), que és la denúncia de l’esterilització sense consulta de
les dones camperoles.
Aquesta pel·lícula va tenir un gran impacte polític.
Però enorme, enorme. Fins llavors jo també estava d’acord que
una pel·lícula no fa història, però aquesta pel·lícula sí que va
canviar la història, perquè va provocar… Primer va ser una
commoció, perquè ningú podia creure que els bons, simpàtics
i nobles gringuitos, tot el cos de pau enviat per Kennedy, el
simpaticot, poguessin fer el que estaven fent. Ningú podia creure
que estiguessin esterilitzant les dones camperoles en un país de
poca població, amb alt índex de mortalitat maternoinfantil,
com era possible? Llavors era fàcil acceptar que semblava una
diabòlica mentida, una calúmnia, es va desencadenar una
controvèrsia en la societat boliviana i van aparèixer diversos
articles, uns a favor i d’altres en contra. El congrés del país i
la universitat van nomenar comissions per investigar. Després
d’uns mesos, gairebé al mateix temps, les dues comissions van
assegurar que el que la pel·lícula estava denunciant era veritat i
que disposaven de diverses proves, testimoniatges i documents.
Això li va servir al govern bolivià del general Torres per expulsar
el cos de pau de Bolívia, com va fer Evo amb la DEA3. Va ser un
cop ben donat als morros de l’imperi (riures).
… com un resultat del cinema polític. A més, les seves
pel·lícules tenien un paper pedagògic en les exhibicions i als
debats. En el manifest Hacia un tercer cine (1969), Getino
i Solanas diuen que el cinema revolucionari té el paper de
discutir la política al costat del poble i pensar l’acció. Com
va ser el procés de producció i exhibició de les pel·lícules
d’Ukamau aquí a Bolívia?
Exactament. Nosaltres ens vam adonar que no n’hi havia prou
amb fer les pel·lícules, perquè les pel·lícules podien ser molt
revolucionàries però si servien per guanyar premis als festivals
o per impressionar la gent de les ciutats estaven contradient
el seu objectiu. Per tant vam muntar un sistema de difusió:
mentre preparàvem una altra pel·lícula, tots els que formàvem
part del petit grup Ukamau ens dedicàvem a difondre els films
a les fàbriques, a les escoles, al camp, a les mines… Durant 18
anys hem fet aquest treball de portar el nostre cinema a llocs
recòndits del país. Ha estat un procés de gran enriquiment
perquè hem après moltíssim, com vam aprendre amb Yawar
Mallku quan vam fer la pel·lícula i vam entendre per primera

3. Drug Enforcement Administration (Estats Units).
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vegada que els indis tenien una cultura no individualista que
s’organitzava entorn de la idea del poder democràtic, que va de
baix cap a dalt; ho vam viure en carn pròpia. Ens vam adonar
que el protagonista individual no tenia sentit en la comunitat
indígena aymara o quechua i que havíem d’aconseguir un
protagonista col·lectiu, que és el d’El coraje del pueblo. Vam
tornar a tenir un protagonista individual a La nación clandestina,
però és premeditat, perquè aquest protagonista individual viu
i mor per integrar-se en el col·lectiu: el protagonista veritable
d’aquesta pel·lícula és el col·lectiu, i Sebastián intenta redimirse per poder formar-ne part.
Com va ser aquest procés de pensar una estètica política i
militant?
És important aquesta pregunta, perquè també vam comprendre
que aquest cinema que tenia com a objectiu arribar a la major
quantitat possible d’espectadors bolivians havia de construirse sota els preceptes inspirats en els mecanismes interns
d’una altra visió del món, la visió majoritària, la visió de les
cultures indígenes. I vam anar elaborant una estètica pròpia, un
llenguatge, una narrativa que culminaria després en La nación
clandestina, on ja construïm el pla-seqüencia integral, que és
una manera d’explicar que interpreta el sentit del temps circular
del món andí. Entre els aymares i quechues el temps no és
lineal, com amb els europeus, no respon a la lògica cartesiana.
Un espai en què el temps gira i tot torna, això és el que fa també
la càmera en narrar cada seqüència.
Enfront de tot el futur, el passat està davant, oi?
És clar, els aymares ho entenen així, que el futur no sempre està
davant, pot estar darrere, com es mostra tranquil·lament a la
pel·lícula: a l’última presa es veu que enterren Sebastián, que
ha mort en la dansa de la mort, passa el cos i, quan la càmera
torna sense talls, l’últim que acompanya l’escorta fúnebre és ell;
però és el Sebastián renascut, ell és el futur, el futur està darrere
mirant el passat al davant.
Com es desenvolupava el pla-seqüència integral?
Buscàvem un pla en què el protagonista fos col·lectiu, un pla
que els pogués integrar a tots i que prescindís del close up,
que és propi del llenguatge europeu, de l’individualisme, on
s’incrementa i s’exalta la individualitat. No és que a La nación
clandestina no tinguem primers plans, els tenim, però no

per tall, sinó perquè arribem a ells en un moviment natural
amb la càmera, integrant a tots en el moviment. Això va ser
determinant perquè aquest pla ve de la manera d’explicar les
històries dels mateixos pobles indígenes.
En aquest procés m’agradaria saber de les seves influències.
A Ukamau se sent la influència del cinema soviètic i a El
coraje del pueblo, a més, la del neorealisme italià.
És clar, és possible, però en el cas d’El coraje del pueblo no va ser
una cosa premeditada, no va ser que veiéssim Ladrón de bicicletas
(Ladri di biciclette, Vittorio de Sica, 1948) i llavors decidíssim
fer un cinema com aquell, no. Les influències positives i també
les negatives se sedimenten a la ment dels éssers humans, estem
influenciats per coses bones i per coses dolentes. I diverses
vegades, o moltes vegades, no en som gaire conscients, fem una
cosa d’una determinada manera i ens sembla original. I si ens
posem a gratar una mica en la memòria, podríem descobrir
que això prové d’unes imatges que van ser molt poderoses, que
ens van influenciar en un determinat moment i es van assentar
inconscientment. El mateix amb els soviètics. Jo he llegit els
escrits d’Eisenstein i Kulechov, que van ser els primers textos
de formació del meu treball, i segurament les seves concepcions
del muntatge, de la juxtaposició d’elements per ajuntar dos
conceptes diferents i donar naixement a un de nou, van entrar
poderosament, perquè estàvem buscant justament un cinema
sense paraules, com a Revolución. El mateix amb Ukamau:
Ukamau és una pel·lícula que es pot entendre perfectament
sense llegir els subtítols, sense parlar aymara. Això ja ho vam
veure en el Festival de Marsella, on els directors del festival
tenien molta por de passar-la al públic francès, i no volien; jo
els vaig dir: «no, no us preocupeu, això ja està pensat, aquesta
pel·lícula ha de funcionar amb aquest públic sense subtítols».
I es van animar i van llançar la pel·lícula, va haver-hi un
bonic debat, ningú del públic va preguntar «per què no està
subtitulada?». No els interessava, no era necessari.
Com va ser la recepció de les pel·lícules a les comunitats?
Una de les primeres pel·lícules, Yawar Mallku, que nosaltres
vam fer per alertar els pobles indígenes d’aquella tasca
d’esterilització criminal, no va funcionar gaire bé: no perquè no
la comprenguessin, perquè tot i que no és lineal i fa flashbacks
permanentment això s’entenia; el que ells segurament trobaven
a faltar era la poca presència del col·lectiu, se’ls feia estrany que
la pel·lícula estigués centrada en els individus. Ja quan vam fer
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El coraje del pueblo va canviar la recepció, la percepció a les
projeccions era molt més intensa, i a La nación clandestina ja
ni t’explico. Quan vam passar La nación clandestina a la sala
de la Cinemateca, la Beatriz4 va entrevistar la gent i molts li
van preguntar: «i per què en Sebastián apareix una altra vegada,
ell no s’havia mort ja?». No entenien aquest joc, no? Aquesta
pregunta mai es va produir a la sala popular del bar de Lima,
perquè a la gent aymara que va veure aquesta reaparició els
semblava molt natural; això demostra que estàvem coincidint
amb els codis culturals aymares.

generalitzat amb alcohol de cremar (riures), que a ells no els feia
res, però a nosaltres ens cremava la llengua, ens trèiem trossos
de pell de la llengua. I ens vam intoxicar d’una manera que ens
vam quedar tirats a l’habitació on dormíem, no teníem forces
ni per anar al llit, podríem haver mort; el fet que érem molt
joves ens va salvar. A la gent tampoc podíem dir-li que no a un
glop, no era que a nosaltres ens agradés beure, sinó que venien
i… «company, germà, germà»… amb mi, tots volien brindar,
així que calia beure amb tots, amb el col·lectiu; no, aquí sí que
el col·lectiu ens va costar molt (riures).

Les seves pel·lícules són polítiques ja en el procés de
producció. Així doncs, com es realitzaven el treball en equip
i la relació amb les comunitats?

L’equip era petit?

Primer, va caldre lluitar contra el tema econòmic, perquè
abans, quan vam començar, fer pel·lícules era molt més car
del que és avui dia. Ukamau està filmada en 35mm, vam fer
servir una càmera silenciosa de 35mm molt gran, molt pesada,
necessitàvem 14 bateries grans per mobilitzar-la, l’equip de so
portava cinta magnètica perforada, tot era molt car. Ho vam
poder fer perquè va intervenir l’Estat, però quan vam posar en
marxa Yawar Mallku vam tenir greus problemes econòmics,
perquè ja no teníem el suport de l’Estat, érem nosaltres i prou.
Teníem un pressupost ínfim de 300 dòlars per anar a filmar, que
era com dir ara 1000 dòlars més o menys, una càmera amb una
sola lent de 35, sorollosa, no teníem gravadora… i fèiem servir
un xec sense fons (riures). Un xec sense fons, i va haver-hi una
discussió a l’equip molt forta sobre això. Alguns companys, en
Soria per exemple, estaven molt espantats perquè acabaríem a
la presó. Llavors a mi se’m va ocórrer una reflexió i vaig dir:
«bé, de la presó podem sortir, segur que en sortirem en algun
moment, però de la frustració de no fer la pel·lícula no en
sortirem mai. Així que som-hi!». I així vam seguir, i després es
van muntar problemes enormes. Recordo que quan va acabar
el rodatge a la comunitat de Cata encara no hi havia els diners
per pagar la gent; el productor, que era en Ricardo5, havia fet
diversos viatges a La Paz i no havia pogut aconseguir-los. El 30
de desembre, amb tots els amics volent tornar per celebrar la nit
de Cap d’Any amb les seves famílies, jo els vaig dir: «no, jo no
me’n vaig, no puc anar-me’n perquè ens n’anirem com sempre,
repetirem el que fan els blancs i mestissos a la societat, usem els
indis i després desapareixem, no! Així que em quedo d’ostatge,
jo no em moc d’aquesta comunitat fins que vosaltres no torneu
de La Paz amb els diners per pagar la gent». I un dels companys,
un assistent, em va dir: «jo no et deixaré sol, Jorge, em quedaré».
Ens vam quedar, i gairebé morim. Gairebé morim perquè es va
muntar el dia 31 una festa tremenda a la comunitat, un beure

4. Beatriz Palacios fou cineasta i companya de Jorge Sanjinés.
5. Ricardo Rada, que també formava part del Grup Ukamau.
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Era petit, molt petit. L’equip de La nación clandestina eren 12
persones; el d’Insurgentes són 84.
El guió es creava col·lectivament?
Sí. Bé, no és que féssim el guió entre tots, això no ho hem fet,
perquè no hi crec. Jo crec que cada creador té el seu camp
específic en el treball cinematogràfic: el músic en la seva música,
el director de fotografia en la seva fotografia, el guionista i el
director cadascun en el seu camp. Ara bé, es pot col·laborar, es
pot observar, es pot criticar, es pot millorar amb la intervenció,
i això sempre ho hem fet. Així li consta a l’Alejandro6, que ha
intervingut diverses vegades en l’última pel·lícula i amb aquesta
saviesa que el caracteritza ha aportat diverses coses molt
importants, que si l’Alejandro no hi hagués estat probablement
la pel·lícula hagués estat pitjor del que és (riures). Així que
sempre hem estat atents a sentir i a atendre les observacions
crítiques i consells dels companys de l’equip, perquè se sentin
tots partícips i creadors de la pel·lícula. Jo també intervenia
en la fotografia i li deia a l’Antonio Gino, per exemple: «aquí
per què estàs il·luminant d’aquesta manera? Si canvies els teus
reflectors podrem veure més aquella altra part», coses així; i
l’Antonio em deia: «tens raó», i ho arreglava i ens sentíem tots
fent-ho tot. Això era important i així s’ha mantingut sempre.
Alguns grups de cinema, com l’argentí Grupo Cine de la Base,
del que formava part el cineasta Raymundo Gleyzer, tenien
una relació molt forta amb organitzacions revolucionàries i
la guerrilla… Aquí, el seu cinema també estava en contacte
amb organitzacions així?
No, per una raó molt senzilla: l’esquerra boliviana era una
esquerra, crec que encara ho és, molt nana, una esquerra
senyorial, que no s’ha guarit de senyorialisme en la seva relació
amb l’indi. Per això menyspreaven el treball que fèiem amb els

6. Alejandro Zárate Bladés, que treballà com a assistent de direcció de Sanjinés.
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indis. Jo me’n recordo d’una discussió amb un gran intel·lectual,
que no anomenaré per no malmetre la seva imatge, un gran
home, un home molt intel·ligent, que em deia: «No, estàs
equivocat, esteu equivocats: no s’ha d’exaltar la cultura dels
indis, als indis hem de portar-los a ser proletaris, hem de fer-los
revolucionaris. Deixeu les seves tradicions, són coses del passat,
això els perjudica. Són petitburgesos i propietaristes i hem
d’incorporar-los i convertir-los en revolucionaris». Un gran
dirigent de l’esquerra boliviana. Per tant, com es podia tenir
relació amb gent que pensava així? I per això han fracassat, per
això no han entès mai el seu propi país, per racistes, en el fons,
per racistes.
Com era el procés de producció? Les seves pel·lícules tenien
relació directa amb el moviment indígena?
Més que amb el moviment, amb les comunitats directament,
amb els sindicats miners per exemple. Així es va fer El coraje
del pueblo, no es podria haver fet d’una altra manera, i per això
participen a la pel·lícula d’una manera creativa. Com li podíem
dir nosaltres a Domitila Chungara7 «tu has de dir això»? Com?
És impossible! Havíem de sentir el que ella havia dit, respectar
el que havia dit i dir-li: «Bé, anem a repetir-ho». Res més. I la
participació dels sindicats a les mines va ser determinant: sense
el suport d’ells, suport militant, no s’hauria fet la pel·lícula. Ens
protegien de moltes maneres, perquè era molt perillós treballar
aquí. En aquell moment la mina Siglo XX estava controlada
pel Ranger8, que estava conduït per Siles9, que venia després
d’haver assassinat el Che i tot això. Si aquesta gent ens hagués
descobert traslladant armament i roba militar enmig de la nit
ens hagués assassinat directament. Ho vam fer perquè vam
tenir la protecció de la població; ens avisaven, venien corrents i
deien: «Està arribant l’exèrcit». Llavors, a desarmar-nos tots i a
amagar-nos i ficar-nos a les cases, i passaven les patrulles. Així
es va fer El coraje del pueblo, i es va fer d’una manera vertiginosa:
des que me’n vaig anar a fer el guió durant dues setmanes a
Yungas fins que la pel·lícula es va estrenar amb ampliació en el
Festival de Pesaro van passar 4 mesos. Una pel·lícula que tenia
dues hores i mitja de durada quan tot es va acabar, amb milers
d’extres i amb pirotècnia, amb efectes, amb reconstruccions
bèl·liques. Jo encara no sé com la vam poder fer, perquè avui
dia si em poso a pensar a produir una pel·lícula com aquella
diria que, almenys, estem un any, no podríem fer-la abans.

I quin va ser l’impacte de la pel·lícula en aquell període?
A Bolívia es va donar set anys després, es va estrenar l’any 78.
Va ser molt fort, crec… Els militars estaven encara en el poder i
la pel·lícula va aguantar una setmana als cinemes, però quan va
començar a impactar en la societat la van tallar, la van censurar.
Abans, als dos dies de l’estrena, com que la pel·lícula acusava el
comandant de l’exèrcit, el general Arce, es va publicar al diari un
avís dient que tot el que aquesta pel·lícula calumniosa diu sobre
l’exèrcit és mentida, que són calúmnies d’un grup terrorista
anomenat grup Ukamau i que s’exigeix al director d’aquest grup,
el senyor Fulano de Tal, retractar-se públicament. L’endemà,
en els mateixos periòdics, aquesta va ser la nostra resposta
al comandant de l’exèrcit: «Senyor General Arce, no podem
retractar-nos de la veritat, i si vostè ens amenaça amb un judici
civil-militar estem plenament disposats a assistir, perquè aquest
judici ens donarà l’oportunitat de revelar a la societat boliviana
una sèrie de documents i de testimoniatges que no hem tingut
temps de posar a la pel·lícula» (riures). I aquí es va acabar tot,
aquí es va quedar callat el comandant de l’exèrcit, i poc temps
després la pel·lícula va tornar a la pantalla.
Vau tenir altres problemes amb la repressió de la dictadura?
Bé, és clar. Amenaces per telèfon, moltes vegades: que em
mataran, rojos desgraciats, que em taparan la boca. Després vam
tenir un assalt en un local que teníem a Sopocachi, d’on se’n van
endur còpies i documents. Vam entrar a la llista de la gent que
havia de ser assassinada, ocupàvem el tercer lloc al costat de Luis
Espinal10. Vam haver de caminar clandestinament per la ciutat,
buscats pels militars, vam haver de sortir clandestinament del
país, vam estar set anys exiliats… ens va costar.
Què va canviar a les seves pel·lícules des de l’inici del grup?
El cinema de la primera etapa del grup Ukamau és un cinema
de confrontació directa, perquè en aquella època, per exemple,
no hi havia televisió. Quan van ocórrer els fets que van inspirar
el tema d’El coraje del pueblo, l’any 67, tan sols va sortir en
un diari un avís petit sobre la Massacre de San Juan, en què
havien mort tres persones en una baralla entre la policia i uns
borratxos miners. I ningú va reclamar, ningú va rectificar-ho,
cap organització, ni la federació de miners, ningú, ningú va
rectificar11. Aquí va ser quan vam prendre la decisió de fer El

7. Domitila Chungara fou una important militant i líder obrera de Bolívia.
El 1967 va sobreviure a la Massacre de San Juan, perpetrada per una acció
militar del govern de René Barrientos contra miners que lluitaven per millors
condicions de treball. La massacre va ser reconstituïda a la pel·lícula El coraje
del pueblo, amb la participació dels obrers.

9. Luis Adolfo Siles Salinas.

8. Exèrcit de Bolívia.

11. En realitat, a la massacre foren assassinats desenes de miners.

10. Luis Espinal fou un sacerdot jesuïta, cineasta i comunicador social. Durant
les dècades de 1960 i 1970 va recolzar les lluites dels moviments miners i va
lluitar contra les dictadures a Bolívia. El 1980 fou assassinat pels militars.
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coraje del pueblo, perquè era una barbaritat. És una memòria
que s’està perdent, allà hi ha hagut una matança de gent, tenia
motivacions polítiques, presència de l’imperialisme… i ningú
diu res. Així que vam fer aquesta pel·lícula, perquè jugava
aquell paper en aquell moment: el cinema com a instrument per
recollir una memòria perquè no hi havia un altre mitjà. Després
va venir el procés democràtic, i a partir de llavors ja vam poder
deixar el cinema d’enfrontament directe i fer un cinema de
major profunditat, com el cas de La nación clandestina i d’altres
pel·lícules que toquen temes de la identitat, del racisme.
És molt interessant pensar com el cinema militant pot
ajuntar l’emoció amb la reflexió.
Amb la reflexió, és clar, és el gran repte i la preocupació
permanent del nostre treball. Per això hem arribat al
semidocumental o a la ficció documentada, perquè creiem, i ho
hem pogut comprovar, que una persona que s’emociona pensa,
pot pensar millor. Perquè en sortir de la pel·lícula si no s’ha
emocionat s’oblida del que ha vist, però si s’ha emocionat està
un, dos, tres dies pensant, reflexionant, i li tornen les imatges
que li han tocat el cor.
Tinc dues preguntes més … El Nuevo Cine Latinoamericano
va ser un moviment molt important per a tot el cinema de
Llatinoamèrica, no només el polític. Per a vostè quines són
les conseqüències d’aquest moviment en les cinematografies
llatinoamericanes?
Bé, jo crec que l’art cinematogràfic, pel seu abast multitudinari
en les societats, amb el temps ha anat construint i enfortint
la nostra identitat llatinoamericana. Almenys, a Buenos
Aires van fer servir El coraje del pueblo i Yawar Mallku abans
de la repressió del 76, molt intensament, eren les pel·lícules
que juntament amb La hora de los hornos (Octavio Getino i
Fernando E. Solanas, 1968) i Dios y el diablo en la tierra del sol
(Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964) anaven
i circulaven a les fàbriques, als col·legis, a les institucions. I
ningú deia “aquesta pel·lícula brasilera”, o “aquesta pel·lícula
boliviana”. És la pel·lícula la que ens està parlant, la que ens està
retornant els nostres problemes, la que ens fa reflexionar sobre

el nostre alliberament, i ha hagut de contribuir enormement
a crear el que avui sentim els llatinoamericans quan veiem
Chávez malalt. A tots els llatinoamericans amb un compromís
revolucionari ens ha d’importar la vida de Chávez, perquè no
només és el president de Veneçuela, és un líder de l’Amèrica
Llatina, de la pàtria gran, que ha obert camins, que ha creat
institucions molt importants que enfortiran aquest procés que
un dia es farà realitat quan Amèrica Llatina sigui una pàtria
gegantina, poderosa, agermanada, perquè tenim més raons
per unir-nos que els europeus. Els europeus han fet una unitat
formal perquè en el fons dins seu se senten molt enemics: a
veure, parla-li a un francès d’un alemany o a un alemany d’un
francès. Se segueixen odiant, a mi em consta això, encara que
ara estiguin amb la mateixa moneda per raons pràctiques.
Però nosaltres tenim aquest gran avantatge, no ens odiem: els
llatinoamericans ens estimem, i això és un salt revolucionari,
és un avantatge enorme; per a nosaltres serà molt més fàcil
construir una pàtria gran però realment molt sòlida. En això
estem.
Del grup Ukamau, quina és la diferencia entre el cinema
militant del moment en què va néixer i el cinema militant
d’avui?
D’avui? No hi ha cap diferència, estem en la mateixa moguda
(riures), en la mateixa aventura, no? I aquí és on hem de seguir,
perquè també l’imperialisme s’està començant a desarmar. El que
passa és que quan un gegant maligne com aquest cau arrossega
moltes desgràcies; encara ens poden sobrevenir moments molt
difícils i molt perillosos per al projecte llatinoamericà, perquè
el desastre en el sistema dominant és inevitable, és un sistema
autodestructiu en camí d’explotar, de rebentar. Molt bé. He
parlat massa. •
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Conversa amb Eryk Rocha: El llegat de l’etern
Conversation with Eryk Rocha: The legacy of the eternal
Carolina Sourdis (amb la col·laboració d’Andrés Pedraza)
RESUM

ABSTRACT

En aquesta conversa s’aborda l’actualitat del pensament del
Cinema Novo des de l’obra del cineasta Eryk Rocha, discutint
els seus processos de creació i les relacions que el cineasta traça
amb el llegat d’aquest moviment cinematogràfic de què el seu
pare, Glauber Rocha, va ser una figura fonamental. A més, es
qüestiona la potència de la noció de col·lectiu en l’art dins del
context polític brasiler i llatinoamericà d’avui dia, emfatitzant
les relacions que es teixeixen entre política i estètica i remarcant
la necessitat de seguir articulant un pensament llatinoamericà
des del cinema.

This conversation deals with the prevalence of the ideas of
Cinema Novo through the work of the filmmaker Eryk Rocha,
by discussing his process of creation and his relationship
with the legacy of this cinema movement in which his father,
Glauber Rocha, was an essential figure. In addition, it questions
the strength of collectiveness in art within the Brazilian and
Latin American political context nowadays, and it stresses the
relationships between politics and aesthetics highlighting the
need to keep constructing a Latin American way of thinking
from cinema.
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CONVERSA AMB ERYK ROCHA: EL LLEGAT DE L’ETERN

En el marc de la XVIII Mostra Internacional Documental
de Bogotà, Colòmbia, realitzada del 24 al 30 d’octubre, es va
produir aquesta conversa amb el cineasta brasiler Eryk Rocha.
Discutim amb ell sobre la vigència de les idees del Cinema
Novo, les propostes estètiques i polítiques dels cineastes
brasilers actuals i les relacions que ell mateix ha traçat, des del
seu cinema, amb el llegat d’aquest moviment cinematogràfic.
Eryk Rocha ha viscut en diferents ciutats d’Amèrica Llatina:
Bogotà, l’Havana i el seu Brasil natal, on resideix actualment.
En total ha realitzat set llargmetratges documentals dels quals
destaquen Rocha que Voa (2002), Transeúnte (2010), sobre la
figura del cantautor brasiler José Paes de Lira, Campo de Jogo
(2014) i Cinema Novo (2016).
Recentment has estrenat a Cannes Cinema Novo, una
pel·lícula realitzada a partir del remuntatge de fragments de
films del Cinema Novo. D’on sorgeix el desig de fer aquesta
pel·lícula?
Ja amb certa distància, crec que podria dir tres coses sobre
Cinema Novo per obrir una mica la conversa. En primer lloc,
és una pel·lícula que vaig fer per saber millor d’on vinc, no
només a nivell de les meves arrels afectives, és a dir d’on vinc
com a persona, sinó també de les meves arrels com a part de la
història cinematogràfica i política del meu país. En segon lloc,
jo visc al Brasil i ara passem per un moment polític molt difícil,
necessitava entendre per què vull seguir fent cinema, què vull
dir i quina és la meva necessitat de fer pel·lícules; aquesta ja
és la setena. D’aquí sorgeix una mica el tercer punt, que és
fer la pel·lícula per tractar de comprendre millor el meu país
avui dia, perquè, malgrat que el punt de partida del film és el
Cinema Novo, penso que és una pel·lícula sobre el present.
És fruit d’un diàleg entre generacions. Neix del diàleg entre la
meva generació i la generació dels seixanta, la del meu pare i
tants d’altres mestres del cinema brasiler. Penso que aquests tres
punts són tres motivacions, tres passions que em van portar a
fer aquesta pel·lícula.
Ja el teu primer llargmetratge, Rocha que Voa, apuntava
en aquesta direcció. D’alguna manera començaves ja a
qüestionar la relació del passat cinematogràfic amb el passat
polític, i la possibilitat de projectar, des de la reconstrucció
de la generació dels seixanta i els seus ideals cinematogràfics,
el món actual. Quins vincles pots traçar avui entre Rocha que
Voa, que vas fer fa catorze anys exclusivament al voltant de la
figura del teu pare durant el seu exili a Cuba, i Cinema Novo,
que abasta tota una generació de cineastes?

1. La Mostra Internacional Documental de Bogotà, on es va donar aquesta
conversa, va tenir com a motiu central films i reflexions teòriques en relació a
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Vaig filmar Rocha que Voa després d’acabar els estudis a San
Antonio de los Baños, a Cuba, als meus vint-i-quatre anys.
Vaig anar a viure un any a l’Havana amb dos amics, que havien
estudiat amb mi a la universitat, un brasiler i un franc-uruguaià.
Encara que la pel·lícula té a veure amb Cinema Novo, el focus
de Rocha que Voa estava més obert al cinema llatinoamericà i al
cubà, i en particular a la relació del meu pare, Glauber Rocha,
amb la cinematografia cubana, en un any d’exili pels volts del
71, en plena dictadura militar al Brasil. Així que Rocha que Voa
és més aviat el contracamp del Cinema Novo, perquè parla d’un
altre moment a nivell d’Amèrica Llatina. Però és clar, les dues
pel·lícules tenen un diàleg fort. Jo crec que són complementàries,
entre l’una i l’altra he fet cinc llargmetratges i diversos curts,
molts d’altres projectes; és interessant que la meva primera
pel·lícula tingui a veure amb una declaració d’amor al meu
pare, al cinema i a l’Amèrica Llatina. Crec que tot el cinema
que es proposa ser cinema és quelcom molt personal, neix de
la relació d’un amb el món, és quelcom que és una necessitat,
una urgència. He tornat a aquestes arrels catorze anys després i
m’he fet preguntes essencials del perquè de seguir fent cinema
i de què és el que està passant al Brasil avui dia. I en aquest
sentit, em deixa molt feliç la connexió de Cinema Novo amb
el present. Els arxius de la pel·lícula no són uns arxius morts,
ja la paraula arxiu em sembla una mica complicada, moltes
vegades els termes del cinema documental em semblen molt
complicats… “Arxius”, sembla una cosa policial… es relaciona
amb “depoimentos”, com un testimoni. Sona horrible! Es torna
un terme que llança immediatament una noció de passat.
No obstant a Cinema Novo l’arxiu no és el passat, és justament el
que proposa el títol de la mostra1, una memòria en moviment.
No és una memòria congelada del passat cristal·litzat o
idealitzat, romantitzat. Moltes vegades un parla dels anys
seixanta i té una tendència a idealitzar, a romantitzar, a la
nostàlgia… la meva pel·lícula no té res a veure amb això, per
sort. És una memòria, però en termes del poeta brasiler Murilo
Mendes, que afirmava que la memòria és una construcció de
futur. Aquesta és la memòria en moviment, i això és el que més
m’interessa dels arxius. Fins i tot havia filmat per a la pel·lícula
moltes coses que es van descartar en el muntatge. Tot el que es
va filmar avui dia amb els cineastes del Cinema Novo, els que
estan vius encara, tot es va descartar. Perquè és una paradoxa,
però encara que fossin materials filmats avui dia, tot això creava
una noció de passat per a la pel·lícula; en canvi tot el que era
arxiu creava una noció de present, i tot plegat té a veure amb la
construcció del llenguatge que buscàvem, amb la poètica, amb
una transfiguració de les formes del Cinema Novo.

les “Memòries en moviment”.

CAROLINA SOURDIS (AMB LA COL·LABORACIÓ D’ANDRÉS PEDRAZA)

Ahir discutíem sobre la implicació personal del cineasta,
de com d’alguna manera totes les pel·lícules són un relat
personal que acaba extrapolant-se a un retrat o un discurs
col·lectiu determinat per un context, que al seu torn
determina certes formes visuals. Com enfrontes avui aquesta
poètica del Cinema Novo en el muntatge quan parles de la
cerca d’un llenguatge i de la transfiguració? Com enfrontes
aquest procés d’intervenció de les imatges del passat per
activar el que sents que continua vigent i que pot projectarse cap al futur, com a memòria del teu país i del seu cinema,
en una nova estructura de muntatge?
Vam estar nou mesos muntant la imatge, després tres mesos
muntant el so. Un any de treball en la pel·lícula a temps complet.
Sens dubte el cos de la pel·lícula està fet de molts cossos, d’una
multitud de fragments. El cor de la pel·lícula és el muntatge,
que a partir de diferents cossos i fragments fa néixer un nou
cos dramatúrgic i poètic. Jo jugo molt amb això. Sempre dic
que no és una pel·lícula sobre el Cinema Novo, és una pel·lícula
a través del Cinema Novo i amb el Cinema Novo. Jo mai he
tingut la pretensió de fer una pel·lícula sobre res, em sembla
un punt de partida equivocat pretendre fer una pel·lícula sobre
alguna cosa. El sobre ja pressuposa cert control, és una idea
totalitzadora i crec que una pel·lícula no es fa per formar una
idea totalitzadora de res; sobre pressuposa control, és una visió
una mica arrogant. M’interessa molt més el diàleg, aquest a
través de… Com jo travesso la pel·lícula i com la pel·lícula em
travessa a mi.
El fonamental de la pel·lícula és com nosaltres –parlo de
nosaltres perquè som jo, el muntador de la pel·lícula Renato
Valone, que és una persona fonamental en la creació, i Edson
Secco, que va fer el so amb mi– incorporem aquesta energia
creativa, estètica, política i espiritual del Cinema Novo.
Com incorporar això en el moment de la construcció de la
pel·lícula. En cap moment va interessar fer una cosa sobre el
Cinema Novo biogràfica o anecdòtica, on jo pogués explicar
què és el Cinema Novo, perquè sento que és molt complicat
explicar un moviment de tal complexitat. Han hagut de passar
cinquanta anys perquè es fes aquesta pel·lícula, i no és per
casualitat, és perquè és un moviment fonamental no només
del cinema, sinó de la cultura brasilera i llatinoamericana. Per
tant no m’interessava tractar de fer una cosa sobre, treure una
conclusió o una definició. És molt més un diàleg, per això crec
que és una pel·lícula d’assaig, perquè proposa un diàleg sobre
com incorporar aquesta energia de la transfiguració. És sens
dubte la pel·lícula més complexa que he fet, són almenys quinze
mestres del cinema brasiler, són més però diguem que són

quinze fonamentals; fem servir cent trenta pel·lícules diferents,
a més d’arxius de televisions brasileres i internacionals, arxius
familiars dels cineastes, arxius sonors i una mica del so de les
entrevistes que vam filmar avui, molt poc.
Així que el gran desafiament va ser com relacionar-se amb
aquests materials, quins serien els punts de partida d’aquest
muntatge, d’aquesta construcció. El primer punt de partida va
ser no crear cap mediació entre el passat i el present, no volíem
mostrar els cineastes avui dia, ja vells, parlant del que va ser
el Cinema Novo, això va ser totalment eliminat del muntatge.
Vam voler que la pel·lícula fos completament creada amb
materials d’arxiu, un risc molt gran: com renovar la pel·lícula a
cada seqüència només amb material d’arxiu, amb pel·lícules en
blanc i negre moltes vegades en estats precaris? Un altre punt
de partida fonamental del muntatge va ser narrar la pel·lícula
en primera persona. Aquesta polifonia narrativa sorgeix dels
creadors, els autors del Cinema Novo, no hi ha crítics, no hi
ha historiadors, no hi ha intermediació. No vam voler incloure
res que servís com a interpretació, res que servís de mediació
per explicar el que va ser el Cinema Novo. La pel·lícula neix
llavors des de dins, de l’ebullició de la creació, de l’aventura de
la creació. Neix d’aquests autors.
Reprenent un dels punts que deies que et van motivar a fer
Cinema Novo… Gran part de la força del moviment, i en
general de l’anomenat Nuevo Cine Latinoamericano, va
radicar en la necessitat de construir categories de pensament
pròpiament llatinoamericanes, que sorgissin a l’interior del
cinema, a l’interior de la creació. Si es va aconseguir o no
és bastant complicat de dir. Avui dia, tant de temps després,
com s’aborda des de la teva pel·lícula aquesta possibilitat
de configurar un pensament llatinoamericà en relació
al que plantejaves sobre la cerca simultània d’un passat
cinematogràfic i un de polític, en relació a aquesta fusió que
s’ha somiat entre la política i l’estètica?
Els anys seixanta estan presents avui dia. Hi ha característiques
i problemes de fons molt similars al que vam viure fa cinquanta
anys, problemes que estan oberts i no van ser resolts, però hi ha
qüestions molt específiques de cada època, i això m’interessa
pensar-ho. Al Brasil acabem de sofrir un cop dels mitjans de
comunicació, del parlament i del sector jurídic. El Cinema
Novo va ser una generació que va viure la interrupció del
procés democràtic a través d’un cop militar, un cop d’estat. Per
tant, aquests cicles d’interrupció i recomençament són una
tradició de la tragèdia d’Amèrica Llatina. Vivim constantment
interrupcions dels processos democràtics i hem de recomençar.
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I aquesta tragèdia, que no només viu el Brasil, sinó diversos
països d’Amèrica Llatina, és també una clau d’inspiració en la
construcció del muntatge de Cinema Novo.
No només al Brasil, sinó al món sencer, aquesta necessitat de
pensar l’estètica i la seva relació amb la política és quelcom molt
actual, molt urgent i molt necessari. Aquesta generació dels
seixanta va plantar una llavor molt important sobre aquest tema
i avui dia torna amb molta força, es fa molt necessària. Crec que
també la meva pel·lícula és una petita llavor, una temptativa
de contribució en relació a això. No hi ha manera de fugir de
la política. El ciutadà comú que camina pels carrers de Rio de
Janeiro, de Bogotà, Caracas o Buenos Aires, viu la política a flor
de pell. Avui dia al meu país està passant una cosa que jo mai
hauria pensat que experimentaríem com a generació. Va arribar
un nou cop, una nova interrupció del procés democràtic, el
país polaritzat, un neofeixisme violentíssim, molt fort. Una
reculada. Abans del cinema ve la vida, i jo com a ciutadà visc
això a flor de pell. Això no m’afecta només a mi sinó a qualsevol
persona que està caminant pel carrer, que ha de despertar-se
per anar a treballar sigui on sigui. Això afecta la vida, afecta
qualsevol persona i afecta també el cinema. El cinema viu
d’aquesta relació amb la vida, aquí està la contemporaneïtat
d’aquest pensament estètic-polític del Cinema Novo. El que fa
del Cinema Novo un moviment extremadament original no
és només fer pel·lícules amb temes polítics, sinó fer pel·lícules
amb temes polítics i amb formes polítiques. La política està
en el llenguatge de les pel·lícules i en un nou paradigma de
producció. Per això aquesta simbiosi entre política i estètica
és la gran empremta del Cinema Novo, i crec que la gran
empremta de la millor tradició del cinema d’Amèrica Llatina.
En aquest context és interessant parlar de la teva pel·lícula
Campo de Jogo. Veiem que aquí planteges molt bé aquesta
mena de relació molt íntima entre la política i l’estètica, i
sobretot la implicació de la política en la quotidianitat del
ciutadà, en la seva experiència ordinària. És una pel·lícula
bastant gestual, s’atura sobre els gestos de dolor, d’emoció,
i evita del tot la paraula. No fas cap entrevista, no hi ha
cap testimoniatge o res que pretengui aclarir o presentar la
situació. No obstant se sent progressió dramàtica, es percep
l’ascensió d’aquest èxtasi col·lectiu creat a través del futbol,
que també es percep com un èxtasi ambigu en aquesta
insistència del contacte alhora passional i gairebé violent
que es dóna entre els cossos. Com aquesta pel·lícula segueix
vinculada amb els preceptes del Cinema Novo, com regenera
aquest llegat?
Una de les meves grans passions és el futbol i sempre havia
volgut fer una pel·lícula a través del futbol i amb el futbol. Fent la
recerca vaig descobrir que no m’interessava el futbol industrial,
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el futbol milionari; a més, estàvem a la vora de la Copa Mundial
al Brasil. Amb el meu assistent vam definir que no filmaríem el
Maracanã, la gran indústria, això ja ho fa la televisió cada dia.
Així que vam decidir fer una pel·lícula amb el futbol popular.
Realment el futbol del Brasil va néixer en aquestes pistes
populars, però desafortunadament s’ha oblidat i ara el Brasil
vol imitar la forma de jugar del futbol europeu, encara que
Alemanya s’inspirés en el futbol brasiler per reinventar-se i ser
campiona mundial. El Brasil va començar a mimetitzar el pitjor
d’Europa, aquest és el complex del colonialisme que sofrim a
l’Amèrica Llatina, volem portar el pitjor mentre la gent està
esperant alguna cosa de nosaltres. La pel·lícula, entre d’altres
coses, tracta de ser també una metàfora d’això.
En principi, volia fer la pel·lícula a diversos llocs perifèrics de
Rio, a diverses pistes de terra, populars. Però vam trobar una
pista al barri de Sampaio, cap a la zona nord, que ens va semblar
que sintetitzava totes les pistes: estava envoltada per diverses
faveles, justament s’estava jugant un campionat anual i estava
a dos quilòmetres del Maracanã –és curiós perquè això no
va ser pensat, però estava al costat del gran Estadi–. Hi vam
arribar, vam començar a acostar-nos a la gent, a fer-nos amics, a
freqüentar el lloc, i quan ens en vam adonar ja estàvem filmant
la pel·lícula. Això sol passar molt, les pel·lícules són més ràpides
que un mateix. No ets tu el que fa la pel·lícula, és ella la que
et fa a tu, i tens la sensació que la pel·lícula et va arrossegant
cap a una direcció. Vam filmar tot el campionat fins a la gran
final, eren catorze equips i cada equip representava una favela
diferent. La final va ser entre Geração i Juventude, els equips de
dos faveles que històricament han estat rivals per assumptes de
narcotràfic.
Quan vam arribar al muntatge i vam tractar de fer una versió de
la pel·lícula muntant tota la història del campionat, vam veure
que quedava molt fragmentada, es tornava una cosa anecdòtica.
I aquí ens vam adonar que la gran final del campionat, aquesta
final Geração vs. Juventude, carregava per si sola tot un
drama, tenia fins i tot una estructura dramàtica, així que vam
concentrar-hi tota la pel·lícula. El dramaturg Nelson Rodrigues
deia que fins i tot el partit de futbol més petit, en qualsevol
cantonada, era una tragèdia shakespeariana. Moltes vegades a
la pista l’espai d’alegria, d’èxtasi, és també un espai de guerra.
De fet, jo crec que aquesta és una característica molt forta
d’Amèrica Llatina, la coexistència permanent entre la tragèdia,
la guerra i l’alegria; penso que són coses que coexisteixen amb
molta força en els nostres pobles.
Així doncs, la pel·lícula és primer un contrapunt al futbol oficial:
és una pista que està al costat del Maracanã on es juga la gran
final de la Copa del Món que recapta milions. És la indústria
més milionària del món, que també té milions de càmeres, i
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per tant filmar una pista popular de futbol de carrer, filmar la
final d’un campionat de les faveles, filmar aquesta regió de la
ciutat, que és una regió amb majoria de joventut negra, en gran
part sense feina ni oportunitats, es torna un acte polític. A més,
al Brasil aquestes pistes estan desapareixent, s’estan apropiant
d’aquests espais per a la renovació immobiliària. És a dir, també
estan robant la pista de futbol popular, que és, potser, l’últim
espai democràtic del poble, on el poble pot circular, trobar-se.
Si un mirava la transmissió del mundial, tot en high definition,
al final era això el que es mostrava. No es veia a un sol negre
en les panoràmiques de les tribunes perquè les entrades eren
caríssimes. El poble ha estat exclòs dels estadis al Brasil, que se
suposa que és el país del futbol.
No obstant, al costat d’aquest Maracanã, amb prou feines a
dos quilòmetres, hi ha una pista on encara es dóna un espai de
resistència popular. Aquesta pista esdevé el reflex del país. En
aquestes faveles només hi ha esglésies i narcotràfic i per tant
aquesta pista representa molt: representa la cultura d’aquesta
gent, la cultura que ells posseeixen. Tots els diumenges hi van
ritualment, s’hi troben per jugar a futbol, per jugar aquest
campionat. Aquesta pista és un espai de celebració, d’invenció,
és un espai polític, de trobada. Probablement sense aquesta
pista hi hauria molta més violència. El futbol és la forma en
què aquests joves poden canalitzar la seva energia i la seva
creativitat, la seva ràbia i la seva violència, i aquest jugar a
futbol és també un ball. El futbol té un llenguatge corporal i
visual molt potent, dramàtic, extremadament fort; és un trànsit.
Campo de Jogo és una pel·lícula altament política a través
d’aquesta perspectiva sense explicar sociològicament què són
les faveles o quants morts ha deixat el narcotràfic. La pel·lícula
s’explica sola, confronta l’espectador amb aquesta potència
visual. Jo volia que la pel·lícula fos una proposta gairebé teatral,
on l’espectador estigués present com si estigués ficat en aquesta
pista, en aquest lloc, al barri de Sampaio; també per això és molt
coreogràfica.
A més d’aquesta cerca político-estètica a l’interior del
llenguatge del cinema i les formes artístiques, el Cinema
Novo i el Nuevo Cine Latinoamericano van buscar una
sincronia col·lectiva. Es van establir moviments artístics
vinculats a projectes nacionals, a idees de països i de
continent. Específicament al Brasil aquesta idea del col·lectiu
es va traslladar en un diàleg molt ric i potent entre molts
fronts artístics: la música, el cinema, la literatura… no va ser
un moviment exclusivament cinematogràfic. Les forces i els
moviments travessaven totes les àrees. Què passa ara amb
aquesta idea de col·lectivitat, amb la possibilitat que hi hagi
somnis comuns en una generació d’artistes? Es pot pensar
encara en una força cultural comuna, en un impuls artístic
que generi un moviment col·lectiu?

Avui dia vivim una època de col·lapse, un col·lapse afectiu, un
col·lapse econòmic, social i polític, això és el món d’avui. Hi
ha un col·lapse i la falta de col·lectivitat n’és una conseqüència.
Crec que hi ha alguns moviments embrionaris amb el desig
d’una reconstrucció del col·lectiu, potser al Brasil n’hi ha
algunes pistes, alguns indicis. Hi ha alguns col·lectius, alguns
moviments que semblen estar naixent, però encara són coses
que estan en formació, que no sabem molt bé cap a on van. No
obstant, crec que ja no existeix aquesta idea de moviment com a
tal, d’un moviment tal com va existir en el Cinema Novo.
La idea del col·lectiu que existia en el Cinema Novo, on hi havia
moviments de música, de cinema, de teatre, de literatura, està
molt present a la meva pel·lícula. Si un va a mirar què era el
Cinema Novo, a més de ser persones i artistes amb molt de
talent, molt de coratge, allí va haver-hi un gran afecte, una gran
amistat entre ells, profunda. Una germanor. Hi ha un moment
de la pel·lícula en què Carlos Diegues diu alguna cosa així
com «Nosaltres no érem amics perquè fèiem cinema sinó que
fèiem cinema perquè érem amics». Ells eren amics perquè els
uns admiraven les pel·lícules dels altres, és el sentit essencial,
una admiració dels uns pels altres. Avui dia es veu poc això. Jo
formo part d’un nou cinema brasiler, tinc afinitat amb diversos
autors, això existeix, però no és una cosa tan forta com per
construir-se com un moviment, encara és quelcom que falta.
Falta més agressivitat en relació a un projecte, més profunditat
i més comprensió de l’època en què vivim.
Avui els projectes d’art són individuals. En els anys seixanta hi
havia aquesta idea dels cinemes nacionals: el cinema brasiler, el
cinema argentí, el cinema cubà. Penso que un desafiament per
a la nostra generació és reinventar i reconstruir aquesta idea
del col·lectiu. Hi ha nous paradigmes de la comunicació, de la
tecnologia, noves formes de producció i organització que s’estan
esbossant, s’estan donant algunes impressions. Alguns intents.
Hi ha coses que s’estan formant, hi ha embrions, hi ha llavors.
Però en realitat, avui dia quina cinematografia del món pot
definir-se com a tal? En un punt va haver-hi un cinema iranià,
ara potser no existeix. Va haver-hi un cinema argentí al principi
dels noranta, però avui dia? Molt menys el cinema brasiler, aquí
no hi ha una idea d’un moviment cohesionat, ni una unitat que
es pugui constituir com un moviment. Jo crec que no. El que hi
ha són projectes individuals de cerques i afinitats entre artistes
que treballen junts. Potser avui és un moment més interessant
en aquest sentit que fa deu anys.
Es podria pensar que aquesta individualitat que es
dóna després de l’obertura econòmica dels noranta a
Llatinoamèrica es trenca una mica amb el sorgiment dels
projectes d’esquerra. El fet que haguessin arribat al poder
Hugo Chávez, Lula da Silva o Néstor Kirchner. Com toca
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això al cinema brasiler actual? Aquesta visió d’unitat que
es concreta en polítiques econòmiques com UNASUR
o MERCOSUR… al cinema, l’art, la cultura… com es
manifesten? No aconsegueix aglutinar-se res políticament?
Crec que aquest individualisme és fill d’una època que no
només afecta el cinema, sinó a tot. El mateix desafiament
que el cinema té per generar nous moviments estètics, nous
col·lectius, és el desafiament que la política té de reencantar la
política. El buit que existeix en la idea del col·lectiu existeix en
totes les àrees. Això que tu dius de finals dels noranta, aquest
gran assaig d’Amèrica Llatina, aquest sincronisme que està
a diversos països, és una cosa que sobretot es va donar en el
sentit d’una integració econòmica i, potser, d’una ideologia o
un sentit de ser llatinoamericà. Lula va ser fonamental perquè
el Brasil mirés més cap a l’Amèrica Llatina, i sí que va haverhi canvis, és veritat, va haver-hi una nova noció. Però aquesta
integració mai es va consolidar des del punt de vista cultural,
aquest va ser un dels grans errors d’aquests projectes polítics
d’esquerra. Lula va tenir algunes iniciatives, però molt per sota
del que s’esperava i, sobretot, de la importància que tenen la
cultura i la comunicació en el món contemporani. No ho van
entendre. L’esquerra a l’Amèrica Llatina desafortunadament
no va tenir visió en relació a la importància estratègica del
que són la cultura i la comunicació, fins i tot l’educació en el
sentit més ampli; i aquest és un dels motius perquè aquest
projecte fracassés. Van entendre sempre la integració des d’una
perspectiva econòmica. No vull generalitzar, però crec que això
va passar. Hi ha projectes, punts de fuga, algunes coses que es
poden rescatar. Durant el primer mandat de Lula, el Ministeri
de Cultura, encapçalat per Gilberto Gil, va ser increïble i va
sembrar coses molt interessants, però molt més a nivell del
Brasil que de l’Amèrica Llatina.
I en un moment en què pel·lícules com Ciudad de Dios
(Cidade de Deus, Fernando Meirelles, 2002) o Carandiru
(Héctor Babenco, 2003), que aborden problemàtiques i
marginalitats brasileres, s’erigeixen com a representants del
cinema brasiler tant en festivals especialitzats com en circuits
comercials, quin consideres que és el llegat del moviment del
Cinema Novo per complementar o controvertir aquest tipus
d’abordatges?
No crec que siguin una ruptura, ni que hagin heretat l’esperit
del Cinema Novo. Es van apropiar dels temes crucials de la
societat brasilera i del Brasil i els van agafar per posar-los en la
perspectiva del cinema de la publicitat, dels cinemes comercials,
del cinema “universal”. Tots els països tenim cineastes
americans, els cineastes americans no només estan als Estats
Units: a Colòmbia n’hi ha un munt, al Brasil, a l’Argentina. Un
amic em diu que no existeix la globalització, que el que existeix
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és l’anglobalització. El que passa és que aquest tipus de producte
cinematogràfic és, una vegada més, fruit de la nostra època,
d’una idea de cinema comercial, d’una idea i una ambició d’un
tipus de comunicació “universal” que s’alimenta del cinema
americà i de la publicitat. I que, aprofitant els temes crucials de
la pobresa, aplica la fórmula d’un cert cinema comercial, que
acaba sent un fals cinema polític, un cinema d’entreteniment
disfressat de cinema polític. A mi no m’agrada i no m’enganxa
però hi ha espais per a la diversitat, hi ha gent a qui li agrada. Hi
ha obres referencials del cinema del Brasil, i són un camí, una
visió del cinema, una ideologia del cinema, que arriba a molts
llocs perquè tenen les majors, les distribuïdores internacionals
que possibiliten que aquestes pel·lícules circulin molt.
Ara que parles del tema de la distribució i la circulació, també
cal preguntar-se com va circular i on es va donar la recepció
del Cinema Novo i els seus manifestos, no? Al final, el Nuevo
Cine Latinoamericano va aconseguir la rellevància que té, en
part, gràcies al fet que va ser validat per Europa; i això juga
un paper crucial que, d’alguna manera, va en contraposició
amb el crit anticolonialista que significaven aquests
cinemes. Estètica de la fam (Estética da fome, 1965), com a
manifest, segueix sent avui completament vigent perquè
la colonització ideològica i cultural també continua molt
vigent. Com perceps això i com se segueixen actualitzant les
idees formulades per la generació de cineastes del Cinema
Novo?
Crec que la pregunta mateixa és ja l’acció. No es pot resoldre un
problema de cinc segles en cinc dècades i per això Estètica de la
fam, el manifest, és tan actual. Perquè… Què va passar després
del manifest de l’estètica de la fam al Brasil? Vint-i-un anys de
dictadura militar. Què va passar després d’una falsa obertura
que prometia una democràcia que no va existir? Les primeres
eleccions al Brasil en el 89, on els mitjans de comunicació van
triar Collor de Mello. Una farsa! I ara? El cop. Fer aquestes
pel·lícules pot ser una forma de catarsi. És el que parlàvem abans
sobre aquesta noció de diàleg entre generacions, de l’estètica i
de la política: jo crec que té a veure amb l’antropofàgia. Cada
generació va devorant el que es va fer abans, amb amor i amb
inspiració, i amb respecte; però no per repetir, sinó com a
inspiració per reinventar les coses. Perquè la història està en
moviment, no és una cosa congelada.
Hi ha moviments i hi ha forces que transcendeixen la seva
època. Hi ha un gran crític italià anomenat Adriano Aprà, que
era un gran amic de Rossellini; ell va dir una frase que a mi em
va marcar molt. Li van preguntar: «Adriano, al capdavall, què
és el neorealisme italià?» Ell va dir: «El neorealisme italià és un
estat de l’esperit».
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Jo crec que hi ha moviments com el neorealisme, o la Nouvelle
Vague francesa, o el constructivisme rus i molts d’altres, que
sorgeixen en un determinat moment i en un determinat país,
amb determinats autors que tenen una base comuna important.
Però sobretot són estats de l’esperit. Són moviments que poden
ser analitzats des d’una perspectiva historicista, des d’un context
històric. Això és una capa. Però per a mi va molt més enllà.
Són moviments desbordants, perquè són forces que sorgeixen
per empatar o per intentar vèncer el món, que amenaça amb
derrotar-nos; porten amb si una experiència vital del ciutadà
i de l’autor. Què és el que vol el Cinema Novo? Vol mirar el
Brasil, interpretar-lo. Treure les càmeres dels estudis, les grans
càmeres, i portar-les als carrers per mirar el poble brasiler,
per mirar la realitat brasilera, per tractar de confrontar el cop
militar. És important dir que gran part de la producció del
Cinema Novo es va fer durant la dictadura al Brasil. Per això és
una cosa molt forta, molt contemporània, una actitud davant
del món, certa urgència de comprensió del món, de les nostres
realitats; això és fonamental avui dia. És a dir, em sembla que
el Cinema Novo és molt més interessant com a filosofia estètica
de pensament. Un veu pel·lícules com Vidas Secas (Nelson
Pereira dos Santos, 1963), o com Dios y el diablo en la tierra
del sol (Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964),
o com Los fusiles (Os Fuzis, Ruy Guerra, 1964), per exemple, i
són pel·lícules que es van transformant amb el temps, que van
guanyant nous sentits amb les noves generacions.
Van formant-se capes de mirades…
Sí, és el que em sembla més contemporani del Cinema Novo.
I el que veig com la força originària del moviment és aquesta
simbiosi entre política i estètica de la qual ja hem parlat. Tinc

la sensació que avui dia al cinema se separa molt la forma
del contingut. Veig pel·lícules bellíssimes, boniques, però de
vegades massa formalistes, que cauen en una cosa estèril, a les
quals els falta coratge. D’altres vegades veig pel·lícules totalment
militants, pel·lícules activistes per denunciar alguna cosa, que
és fonamental, però sento que hi ha com una separació d’això al
cinema avui dia, no vull generalitzar de cap manera, però sento
que falta risc per creuar aquestes fronteres i posar aquestes
forces en contacte. És increïble veure com diverses pel·lícules
del Cinema Novo ajunten aquestes dues puntes d’una forma
brillant, de tal manera que forma i contingut es dissolen. Un ja
no veu més forma i contingut, un veu una cascada, el llenguatge
de la pel·lícula és el que entra en primer terme, i això em sembla
una cosa eterna.
Al final de la pel·lícula Glauber Rocha diu: «Bé, el Cinema
Novo es va acabar, però no, en realitat no es va acabar perquè
la idea del nou és eterna». És la idea del Cinema Novo com
una cosa vigent, és a dir, aquesta idea del nou està present, està
oberta. La idea del nou és una possibilitat que reneix en cada
generació. I és eterna perquè està en moviment, perquè les
possibilitats del cinema, que és un art tan jove, amb prou feines
és un nen que no es pot morir tan d’hora, són oceàniques. Té
un camp d’experimentació enorme, de possibilitats polítiques,
poètiques. El mateix passa amb l’antropofàgia, és un estat de
l’esperit. No és l’antropofàgia d’Oswald de Andrade per repetirla. És molt més com una inspiració, com una matriu fonamental
per transformar-la, perquè està tot en transformació, el que
interessa són les arrels, les llavors i com nosaltres anem
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Entrevistem Cezar Migliorin, un dels coordinadors del
projecte de cinema a les escoles del Brasil Inventar com a
Diferença. Parlem sobre els seus mètodes pedagògics, molt
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indígenes. El treball col·lectiu i el cinema com a activitat no
professional sorgeixen com a vincles forts d’aquestes obres amb
els manifestos del Nuevo Cine Latinoamericano. Finalment,
abordem la qüestió del muntatge, un element clau per pensar
en el cinema polític a partir de la producció massiva d’imatges
dels nostres dies.

Interview with Cezar Migliorin, one of the coordinators
of the cinema project in Brazilian schools Inventar com a
Diferença. We talk about their pedagogical methods, focused
on sensitive research with images rather than on the notions of
representations, and we discuss the political aspect of cinema
made in communities, both in schools and indigenous groups.
Working collectively and cinema as a non-professional activity
emerge as strong bonds between these works and the manifestos
of the New Latin American Cinema. Finally, we deal with the
issue of montage, a key element when thinking about political
cinema based on the massive production of images taking place
today.
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Un tema recurrent dels manifestos del Nuevo Cine
Latinoamericano és la seva aposta per trencar amb l’espectador
tradicional i construir un cinema de creació col·lectiva. Julio
García Espinosa creia fermament que la universalització de
l’ensenyament universitari, el desenvolupament econòmic i
social i l’evolució tecnològica permetrien que tothom pogués fer
cinema i que aquest, com a activitat, s’escaparia de les tancades
esferes professionals. I puntualitzava que els espectadors havien
de convertir-se «no en espectadors més actius, en coautors,
sinó en autèntics autors. Del que es tracta és de preguntarse si l’art és realment una activitat d’especialistes. Si l’art, per
designis extrahumans, és possibilitat d’uns quants o possibilitat
de tots» (1969: 16-17). Jorge Sanjinés invocava idees semblants
quan confiava que «tal com en la ceràmica popular trobem un
esperit i un segell col·lectiu i no se’ns dóna únicament l’estil
d’un sol individu, també així, en aquest cinema, quan arribi
al seu desenvolupament ple, trobarem l’alè d’un poble i la seva
profunda veritat» (1979: 80). D’altra banda, Fernando E. Solanas
i Octavio Getino (1969) veien en les projeccions en forma de
“cinema-acte” un espai comunitari on trencar amb l’espectador
passiu, tot convertint-lo en agent de debat i, per tant, en actor
de l’experiència cinematogràfica, viscuda en comunitat. Per a
ells, el Tercer Cine havia de ser artesanal en lloc d’industrial, de
masses en lloc d’individus, de grups operatius en lloc d’autoral.
I aquesta postura es materialitzava en el cinema-guerrilla, en el
cinema-acte o en les moltes categories que incloïen: el cinemacarta, el cinema-poema, el cinema-assaig, el cinema-pamflet, el
cinema-informe...
El pas de les dècades no només no ha mitigat aquest esperit,
sinó que li ha donat forma en multitud d’iniciatives. A l’Amèrica
Llatina existeixen, des de fa molts anys, nombrosos projectes
per treballar el cinema amb comunitats marginades, ja sigui a
la perifèria de les grans ciutats o en els grups indígenes, a més
de nombrosos projectes de cinema a les escoles. Des d’aquestes
plataformes es produeix un cinema necessàriament polític que
aposta no només pel retrat de determinats problemes socials
o la denúncia política, sinó també per formes de creació que,
recolzades en l’accessibilitat tecnològica, trenquen amb la lògica
de formació de professionals i busquen pedagogies creatives
en col·laboració. Cezar Migliorin, professor a la Universidade
Federal Fluminense (Niterói, Rio de Janeiro), és coordinador
de Kumã: Laboratório de pesquisa e experimentação em
imagem e som, que desenvolupa una d’aquestes iniciatives:
Inventar com a Diferença, un projecte per ensenyar cinema a

les escoles brasileres que està en marxa des del 2013. Ell n’és
un dels coordinadors pedagògics, juntament amb Isaac Pipano,
i recentment ha publicat el volum Inevitavelmente cinema:
educação, política e mafuá (2015), basat en aquesta experiència,
així com nombrosos assaigs sobre cinema, política i moviments
socials. Hem volgut parlar amb ell sobre el projecte i sobre
les possibilitats del cinema polític des d’aquestes plataformes
aparentment perifèriques, per pensar en la vigència d’aquelles
propostes creatives dels manifestos dels anys seixanta.
Com sorgeix el projecte d’Inventar com a Diferença?
A la meva tesi doctoral, presentada el 2008, vaig estudiar
el cinema documental brasiler recent, i un dels conceptes
fonamentals era la noció de dispositiu: el dispositiu com una
forma d’accionar l’atzar, una manera de perdre una mica el
control. El nom de la tesi, Eu sou aquele que está de saída (Jo sóc
aquell que està sortint), buscava reflectir precisament això: un
director que està present però a la vegada sempre està sortint,
abandonant l’obra, trobant formes de fer-se absent. El dispositiu,
doncs, com a intensificador de l’atzar. I, a la vegada, el dispositiu
permetia posar en relació forces, subjectes, tecnologies...
heterogenis, que mai hauríem situat junts. Un cop acabada la
tesi, vaig entrar a la Universidade Federal Fluminense, on vam
posar en marxa un projecte vinculat a l’Escola Livre de Cinema
de Nova Iguaçu, un municipi proper a Rio on jo ja havia
treballat. El 2011 la UFF va obrir una llicenciatura1 en cinema,
la primera i única al Brasil: un grau destinat a la formació de
professors en cinema per a escoles, centres culturals, museus...
Per tot això, un dia la Secretaria de Drets Humans del govern
federal ens va cridar per pensar un projecte nacional lligat a
cinema, educació i drets humans. I en aquell moment, mentre
donàvem forma a una metodologia per al treball del cinema en
l’educació formal de nens i adolescents, la noció del dispositiu
va reaparèixer: vam descobrir que la història del cinema i la
pràctica cinematogràfica podien entrar gairebé com un joc,
una forma lúdica de producció d’imatges abans que com un
ensenyament tradicional del llenguatge cinematogràfic. Així,
un element formal que a la tesi estava vinculat al documental
polític va migrar cap a l’educació. D’aquí va sorgir Inventar com
a Diferença, que podríem definir com un projecte de cinema i
educació molt pautat per una dimensió artístico-política.
Quin ha estat el desenvolupament del projecte al llarg
d’aquests anys?

1. Al Brasil, una llicenciatura és un grau universitari destinat a la formació de
professors.
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Inventar com a Diferença va néixer el 2013 i vam començar a
actuar a escoles el 2014. Entenem que el que vam crear a la
UFF és una tecnologia per al cinema a l’escola, i això va des
de la metodologia fins als processos de seguiment, avaluació,
comunicació, etc. Nosaltres formem els professors en cinema
amb aquesta tecnologia, i ells la transmeten a persones de
qualsevol edat: ens consta que s’ha fet servir amb nens de
quatre anys, i també amb persones grans que estaven aprenent
a escriure! El 2015 el finançament va caure, però va ser un any
molt especial: un municipi del Ceará, al nord-est del país, ens
va demanar aquesta tecnologia per aplicar-la a totes les seves
escoles, 32 en total! És l’únic cas en què s’ha treballat amb
una aplicació a tots els centres. El 2016 hem obtingut un nou
finançament per treballar a tot el país, i avui dia Inventar com
a Diferença és un projecte gran: treballem a nivell nacional,
amb 13 universitats, més de 200 escoles, més de 20 estats
involucrats... és meravellós. I al llarg dels anys hem tingut un
retorn molt intens, des dels films produïts pels estudiants fins
al procés de mobilització que el cinema genera quan entra a
l’escola: ja sigui veient films, produint-los, en les formes de
relació amb la comunitat o amb els poders implicats a l’escola...
Parlem ara de les vostres metodologies pedagògiques. Com
es desenvolupa aquest treball amb els dispositius? Amb
quina filmografia de referència treballeu?
Recomanem uns curts, enviem un DVD amb exemples que
funcionen amb la qüestió del dispositiu... però no és una
filmografia clàssica o històrica, sinó més aviat una aproximació
a les qüestions creatives i ètiques de la imatge. El més important
és l’experiència amb la imatge a partir de la lògica del dispositiu,
que estaria lligada, en tot cas, al documental i a un tipus de
cinema experimental, assagístic. El projecte no parteix ni
del guió ni del llenguatge cinematogràfic, sinó de les imatges
en si mateixes a partir de diversos exercicis. Un d’ells, per
exemple, és el “pla comentat”, una idea que Alain Bergala va
fer servir a França: prens un pla, i el veus una vegada, i una
altra, a càmera lenta, cap endavant, cap endarrere... amb dues
persones comentant-lo. Això és un dispositiu. Un altre seria el
minut Lumière, i un altre el film haiku, que permet començar
a treballar amb el muntatge: un pla per frase del haiku. Cada
exercici té una fitxa amb una petita referència teòrica, els
objectius i els recursos necessaris.
Com s’organitza la producció d’aquestes pel·lícules? És
totalment col·lectiva?
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En cap moment existeix un director ni una divisió de tasques.
La majoria dels dispositius funcionen així, poden ser executats
per una, dues, cinc persones... Jo ja he anat a moltes escoles, i
l’experiència és sempre que durant les pràctiques el grup es va
organitzant: un està a prop de la càmera, un altre dirigirà els
vianants, un altre simplement farà enrenou... Mai hem tingut
un interès a formar cineastes, sinó que sobretot volem permetre
un tipus d’aproximació a les coses per la via de la imatge,
percebent el potencial sensible que el cinema dóna en aquesta
relació amb el món, amb l’altre...
Penses que el cinema és un lloc privilegiat per treballar amb
aquesta idea del col·lectiu, en comparació amb altres arts o
amb altres assignatures de l’escola?
Hi ha una primera dimensió del col·lectiu, que és el visionat:
veure una pel·lícula junts. I per un motiu molt important: el
professor s’asseu juntament amb els estudiants. Ell també ha de
participar d’aquest col·lectiu, perquè no coneix el cinema gaire
bé, també l’està descobrint... de vegades els estudiants coneixen
les càmeres millor que ell. I això ja transforma les nocions de
jerarquia. D’altra banda, ja saps que la pràctica del cinema
pot estar extremadament jerarquitzada. Però en el cas dels
dispositius el que s’ha de fer és seguir petites regles, i la forma
com els estudiants treballen per seguir-les és molt col·lectiu. No
es tracta d’organitzar prèviament què ha de fer cadascú, sinó
més aviat de pensar entre tots: «ara col·locarem la càmera en un
determinat lloc per filmar un minut. Com ho farem?»
Com creen els estudiants les històries dels seus films? Es
basen en experiències quotidianes?
Nosaltres no abordem problemes narratius en un primer
moment. Els primers problemes no són una història o una
representació, sinó qüestions formals, d’anàlisi de la imatge i
l’enquadrament... I els primers exercicis també són formals:
fer un pla fix d’un minut sense so, o fer un film a partir d’un
poema... Amb el temps, la dimensió narrativa acaba apareixent,
però ho fa més com una demanda dels mateixos estudiants:
«ja he fet un pla, ja he fet un muntatge de tres plans, ara vull
explicar una història!» Per això tenim una proposta més
narrativa, que és el film-carta: fer un film en format de carta; el
primer any, per exemple, les escoles es van intercanviar filmscarta. En general, volíem allunyar-nos dels tallers de cinema a
l’escola que parteixen del guió, perquè en aquestes experiències
els alumnes que ja són bons a classe, que escriuen bé, que

L’AMATEUR NECESSARI. CINEMA, EDUCACIÓ I POLÍTICA. ENTREVISTA AMB CEZAR MIGLIORIN

treuen bones notes en llengua i història, quan arriben a la classe
de cinema continuen sent els líders, perquè del que es tracta
és d’escriure. Per això volíem partir de la imatge, per dislocar
les jerarquies prèvies a l’aula. I també per fer projectes que no
fossin frustrants per als estudiants: si un nen de 12 anys segueix
els patrons convencionals i vol fer una comèdia o una pel·lícula
de terror, trobarà molts problemes, perquè és molt difícil fer
riure o fer por! En canvi, a l’assaig i al film-carta el nivell de
frustració és molt més baix, es permet un acostament a la
comunitat, i descobrir coses només possibles amb el cinema,
amb el muntatge, el so...
Un projecte nascut a Barcelona, Cinema en Curs, treballa de
forma semblant, i els seus films demostren que aquest treball
tan íntim i proper amb les imatges ha donat als estudiants
una eina per conèixer millor el món en què ells viuen, el seu
barri, etc. Creus que passa el mateix en els vostres projectes?
I tant. Un dels motius pels quals no vam partir dels temes era
perquè crèiem molt en això: que el que havíem de fer era donar
mitjans perquè l’estudiant pensés estèticament en les imatges,
perquè percebés que tenia un instrument fort de relació amb
l’altre, amb el món... A partir d’aquí, un cop el noi agafa la
càmera i ha de fer un pla d’un minut, es pregunta: «faré un
pla d’un minut de què?». I fa el pla d’una claveguera. I això es
comença a discutir. I més endavant vol fer una pel·lícula sobre
la claveguera! La idea de partir de les imatges acaba produint
una mobilització molt particular de cada estudiant i de cada
localitat. A diversos llocs, a partir del film-carta, es van discutir
qüestions ambientals, de diferència de classe, de cultura
popular... i nosaltres no els vam orientar cap aquí, no els vam
dir «molt bé, ara treballarem la qüestió ambiental». Mai ho vam
fer. També vam portar el projecte a tres escoles que estan dins de
presidis per a adolescents, anomenats centres socioeducatius.
Els films fets en aquests llocs són impressionants: són joves,
adolescents, que amb el cinema pensen en la seva vida, en
el món de fora, inventant formes d’expressió i reflexió que
difícilment apareixerien sense aquest instrument.
Es tracta, doncs, d’un cinema polític?
Sense cap mena de dubte. Si hi ha una dimensió forta d’un
cinema polític avui al país, és aquella que està en els llocs on al
cinema normalment no se l’esperava: les escoles, les comunitats
indígenes, les comunitats quilombola... Són espais on el cinema
està molt enganxat al quotidià i a la vida, on encara no té

2. Nascut el 1986 dins de l’ONG Centro de Trabalho Indigenista, Vídeo nas
Aldeias és el principal projecte de formació i producció audiovisual indígena al

una dimensió professional: és un amateur molt necessari. En
el cas dels indígenes, això és molt fort, perquè el cinema és
extremadament important per registrar les formes de ser, les
tradicions, com la comunitat s’entén... Gairebé podríem parlar
d’una micropolítica que passa pel fet que el cinema estigui en
aquestes comunitats indígenes o a l’escola. Passa també pel
dret d’aquests estudiants de l’educació pública de tenir accés
a determinades imatges: al Brasil, si no veus Kiarostami a
l’escola, difícilment el veuràs en un altre lloc... és pràcticament
impossible. I nosaltres treballem en moltes ciutats de l’interior,
de la perifèria... a llocs on els professors, que són els orientadors,
mai han anat al cinema! A la vegada, aquests processos són
operadors macropolítics, perquè el film fet a una comunitat
indígena servirà per dialogar amb la Secretaria de Cultura, com
a prova que certes comunitats mereixen reconeixement... Crec
que a l’escola aquesta dimensió macro és menys intensa, però
també present.
La política, doncs, es troba tant en el procés de producció
com en el resultat, que discuteix problemes socials.
Sens dubte. I això fa pensar en com abordem aquestes
pel·lícules. Recentment he escrit un article amb l’Isaac Pipano,
un altres dels creadors del projecte, en què ens preguntem com
nosaltres, que som crítics i treballem a la universitat, lidiem
amb les pel·lícules fetes a l’escola. Per una banda, necessitem
incorporar el procés: com funciona col·lectivament? Quin
efecte té en el projecte escolar? Com el jove veu les imatges que
ell o els companys han fet? Tot això forma part d’un procés. Al
mateix temps, quan veig aquestes pel·lícules, necessito encararles com a pel·lícules, necessito analitzar les seves opcions de
muntatge, les seves opcions de pla... Perquè si abandono el film
com a objecte d’art també perdo el cinema. El repte és com
aquestes dues dimensions conversen, dialoguen...
Penses que la universitat afrontarà aquest repte? Perquè tant
en el cinema a les escoles com en el cinema indígena existeix
una producció enorme. Només Vídeo nas Aldeias2, per
exemple, ha produït més de 70 pel·lícules... I de vegades és
difícil d’accedir a tot aquest material. Creus que les imatges
de cinema a les escoles o de cinema indígena seran algun dia
considerades com les pel·lícules que, al capdavall, són?
Avui dia a la universitat s’escriu molt sobre cinema indígena.
Hi ha una producció acadèmica molt gran, no només sobre el
procés de formació i creatiu, sinó també anant directament a

Brasil. Veure www.videonasaldeias.org.br .
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les imatges. A la Universidade Federal de Minas Gerais hi ha
investigadors importants, com André Brasil, César Guimarães,
Ruben Caixeta... que estan absolutament dedicats a aquesta
cinematografia. De cinema a les escoles encara hi ha poca
producció que abordi els films directament. Però em fa l’efecte
que al Brasil la discussió sobre l’expansió del cinema cap a
aquests territoris (escoles, indígenes...) està molt avançada,
molt elaborada. He viscut un any a Anglaterra i no he vist res
comparable.
Crec que a tota Amèrica Llatina hi ha una gran quantitat de
projectes per treballar el cinema a les comunitats, molt més
que a Europa.
Conec poc Europa, però sens dubte aquí això és molt fort.
Per exemple, al Brasil tenim una tradició forta de televisions
comunitàries: als anys vuitanta, a Rio, hi havia una televisió
feta des de l’Instituto Philippe Pinel, que és un centre per a
malalts mentals. Ara bé, em fa l’efecte que, respecte a d’altres
experiències, el cinema a l’escola recent ha intensificat la
dimensió estètica com a principi, en lloc de partir de les
qüestions socials. Tradicionalment, la idea central era que
calia portar el cinema a aquestes poblacions sense recursos
perquè parlessin d’elles mateixes a través de les imatges. Això
vol dir que la dimensió política d’aquest cinema està lligada
directament a una vessant representacional: és necessari que
la perifèria parli d’ella mateixa perquè els grans mitjans no ho
faran, i per tant hi ha un dèficit de representació. A Inventar
com a Diferença, i a molts d’altres projectes, els problemes de
representació apareixen, però no són els que mobilitzen en
un primer moment. El que mobilitza és la creença que hi ha
una experiència sensible, de món, de si, que és independent de
classes socials i que és possible amb el cinema. Això és necessari
a la perifèria, però també a d’altres espais.
El Cinema Novo dels anys seixanta va considerar la
representació del poble com un dels eixos fonamentals del seu
projecte polític i cinematogràfic. Podríem dir que vosaltres
aneu un pas més enllà, i arribeu allà on el moviment mai va
arribar?
Crec que són coses diferents. En el Cinema Novo, una qüestió
central era el fet que és possible, via el cinema, imaginar un
país, un poble: que el cinema pot entrar com un element més en
el procés d’invenció de ser brasiler. Aquesta és una de les coses
més boniques que té el Cinema Novo: «entendré la meva ciutat
amb aquesta càmera, inventaré el país en relació amb la Història
a través d’un actor, del muntatge, etc.» El Cinema Novo no
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inventa l’actitud, però sí fórmules per relacionar-se amb aquest
desig d’invenció. D’altra banda, potser el nostre abordatge del
cinema a les escoles sigui que fer imatges és una manera de
descobrir el món per a si: creiem que amb les imatges els joves
i els professors tenen un instrument que intensifica les formes
de relació, el pensar sobre si mateix... i així es descobreix alguna
cosa nova, que no hi era. Potser la continuïtat sigui aquesta,
una creença que el cinema és una manera d’invenció, de relació
amb el que un busca, més que la representació del que hi ha.
El problema no és representar quelcom que està donat, sinó
pensar el cinema com un operador reflexiu, sensible... de
formes d’invenció.
Creus que el treball que es fa les escoles i comunitats pot
canviar la forma d’aproximar-nos al cinema, i fins i tot
canviar els sistemes de distribució i consum?
Crec que sí. Per exemple, ara al Brasil tenim una llei que obliga
que totes les escoles mostrin dues hores de cinema brasiler per
mes. Això és en part fruit d’aquest procés, d’aquesta reflexió
constant sobre el cinema entrant a l’escola no només com a
contingut, sinó també com a cinema en si. A la vegada, tinc
la impressió que hi ha en aquests processos una pedagogia
sobre la importància de les imatges. Quan la gent s’assabenta
que treballem amb cinema a l’escola, ens diu: «Ah, però això
és molt fàcil, els nens filmen tota l’estona!» Sí, és veritat, però
els nens no fan cinema, no fan plans. Filmen sense parar, però
no s’aturen a pensar: «ara encenc la càmera», «ara apago la
càmera», «ara pensaré el que hi ha fora de camp». Descobrir
el fora de camp, imagina’t! Que un nen comenci a pensar el
fora de camp té una dimensió ètica radical, és com si s’obrís
cap a una pila de possibilitats inventives que van més enllà del
cinema, i arriben a camps com l’escriptura...
De tota manera, la qüestió de la facilitat tecnològica és
fonamental. Està present a les discussions sobre cinema
polític des de Vertov fins avui dia, passant per alguns
manifestos del Nuevo Cine Latinoamericano, que apostaven
per una creació col·lectiva i deslligada dels grans centres de
producció. Avui dia els telèfons mòbils i les xarxes socials,
per exemple, obren un enorme ventall de possibilitats al
cinema polític.
I tant. Si m’ho permets, et parlaré d’una experiència personal:
acabo de fer una pel·lícula, que es diu Educação i he dirigit
juntament amb l’Isaac Pipano. Com que treballem amb
educació, vam començar a seguir les ocupacions de les escoles
que s’han produït recentment al Brasil, buscant a Internet
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imatges d’aquestes ocupacions filmades amb telèfons mòbils,
dins de l’escola, fora de l’escola... I ens vam topar amb una de
molt impressionant: una oficial de justícia, representant de la
justícia brasilera, va a la porta d’una escola, amb policies, amb
l’ordre del jutge per dir que l’escola ha de ser desocupada. El seu
discurs és absolutament retrògrad i disciplinari. El vídeo dura
quinze o vint minuts, amb ella dient als estudiants que han de
marxar, i amenaçant-los que si ells no surten enviarà la policia.
Enmig tens persones que defensen els estudiants, que intenten
aconseguir un document que els autoritzi a quedar-se. Ens vam
adonar que aquestes ocupacions estaven reaccionant davant
d’un procés de desarticulació de l’educació pública brasilera,
així que ens posàrem a buscar altres imatges a Internet: imatges
de periodistes, d’ONGs dedicades a l’educació, del Senat... i vam
fer un film purament de muntatge. L’hem acabat recentment i
ara l’estem mostrant a diversos llocs, entre ells ocupacions.

ara en La sexta parte del mundo (Shestaya chast mira, 1926),
de Vertov, una pel·lícula fantàstica. Parteix de la idea que la
Unió Soviètica és una sisena part del món, i fa un muntatge
molt ràpid entre elements diferents: màquines, treballadors...
Jacques Rancière diu que fa un muntatge en espiral, que va
ajuntat i ajuntant imatges, i fins i tot hi entra Àfrica! Segons
Rancière, el comunisme de Vertov és una espiral que acabarà
ocupant tot el planeta. Recordo aquesta pel·lícula perquè ara
hi ha molta gent treballant en aquest registre, que és tornar al
problema del muntatge: enmig de la gran quantitat d’imatges
de què disposem avui dia, com muntem, com organitzem?

Quina rebuda està tenint?

És cert, i hi ha molts exemples contemporanis. Vincent Carelli,
fundador de Vídeo nas Aldeias, ho fa a la seva darrera pel·lícula,
Martírio (2016); recordo també El diario de Agustín (2008), del
documentalista xilè Ignacio Agüero, on mostra la relació del
diari El Mercurio amb la dictadura de Pinochet... Tot plegat no
és res de nou en el cinema, però potser aquesta urgència en
el muntatge sigui significativa. Les imatges ja hi són, però si
es munten de nou... La pregunta és: ja que tots estan equipats
fent les seves imatges, com això es converteix en una pel·lícula?
L’experiència d’aquest film que he fet ara és increïble, perquè
algunes de les imatges tothom les coneixia; però quan les poses
en diàleg en un treball de 30 minuts, i demanes l’atenció de
l’espectador, guanyen intensitat, una intensitat nova i molt gran.
És la intensitat d’estar juntes. •

Molt bona. Perquè vam optar per un muntatge en què no ens
posicionem explícitament, però on aproximem elements de
l’educació que generalment veiem dispersos, per separat. Per
exemple, a Goiás hi ha una escola que recentment ha passat
a ser administrada per la Policia Militar, i que ara s’anomena
Escola da Polícia Militar Fernando Pessoa. I el telenotícies ho
tracta com si fos una cosa absolutament normal! Si ho veus
a la televisió no hi pararàs atenció, però si ho poses al costat
dels discursos dels polítics, o dels materials per a professors
produïts per l’ONG de Jorge Paulo Lemann, l’home més ric del
país... Llavors te n’adones que l’ONG, el Senat, el periodisme...
tots tenen un menyspreu absolut per l’educació! És un atac.
I al mateix temps els estudiants amb la seva eloqüència, fent
ocupacions... El muntatge posa junts aquests elements. Penso

Aquest tipus de treballs semblen el complement perfecte a
la descoberta sensible d’Inventar com a Diferença. En un cas
s’explora la realitat per tenir noves imatges, en l’altre una
munió d’imatges ja existent s’articula de nou.
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Llegir els manifestos del Tercer Cine llatinoamericà
en la urgència del nostre present
Reading Latin American Third Cinema manifestos today
Moira Fradinger

RESUM

ABSTRACT

En aquest assaig estableixo continuïtats i discontinuïtats entre
el nostre context històric i el context dels seixanta en què es
van escriure els manifestos del Tercer Cine llatinoamericà, per
oferir algunes reflexions sobre la rellevància actual d’aquests
manifestos. Estableixo un recorregut mínim d’imatges
emblemàtiques que el cinema polític i els seus manifestos vénen
articulant des dels seus inicis, al segle XX, fins als nostres dies (i
que giren al voltant dels trens, el gana i la set), però marco una
diferència entre el context del segle XX i l’actual. Mentre el segle
XX oferia certeses sobre altres mons possibles, el nostre present
es caracteritza per la manca de certesa sobre la supervivència de
l’espècie humana a la terra i la manca d’imaginació sobre formes
d’organització social alternatives. Per pensar la rellevància dels
manifests dels seixanta en la incertesa d’avui, identifico tres idees
fonamentals que recorren tots els manifestos del Tercer Cine.
Les denomino “claus planetàries” dels manifestos en tant que
postulen la seva validesa més enllà del local. Es refereixen a 1)
la necessitat de transformar l’espectador en autor, 2) l’imperatiu
de convertir el caos de la misèria en quelcom intel·ligible, i 3)
el canvi del llenguatge fílmic que eviti reproduir estructures
dramàtiques dominants i ofereixi la possibilitat d’articular les
històries visuals amb una anàlisi política. Esmento imatges i
manifestos de Dziga Vertov, Glauber Rocha, Margot Benacerraf,
Fernando Birri, Jorge Sanjinés, Julio García Espinosa, així com
pel·lícules contemporànies com les de Tin Dirdamal i Diego
Quemada-Díez.

In this essay I establish continuities and discontinuities between
our present and the historical context in which Latin American
Third Cinema manifestos were written in the sixties, in order to
offer some ideas about the relevance of these manifestos today. I
draw a minimalist itinerary of emblematic images that political
cinema and its manifestos have been articulating since their
inception at the beginning of the twentieth century to this day
–which center around trains, hunger and thirst– all the while
marking a difference between the twentieth century context
and our times. While the twentieth century offered certainties
about the possibility of different social orders, our present
is characterized by the lack of certainty about the survival
of the human species on earth and the lack of imagination
about alternative forms of social organization. To think the
relevance of the sixties manifestos in today’s uncertainty, I
identify three fundamental ideas that run through all Third
Cinema manifestos. I call these ideas the manifestos’ ‘planetary
keys’ in that, even in the sixties, they postulated their validity
beyond the local. They refer to 1) the necessity to transform
the spectator into an author, 2) the imperative to turn the
chaos of misery into something intelligible, and 3) the change
in filmic language that would avoid reproducing dominant
dramatic structures and offer a different intelligibility of reality
by articulating visual stories with a political analysis. I mention
images and manifestos by Dziga Vertov, Glauber Rocha,
Margot Benacerraf, Fernando Birri, Jorge Sanjinés, Julio García
Espinosa, as well as contemporary films by Tin Dirdamal and
Diego Quemada-Díez.
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Com deia Marx, en el futur no hi haurà pintors sinó homes que,
entre d’altres coses, practiquin la pintura. (Julio García Espinosa,
Por un cine imperfecto, Cuba, 1969)
L’elecció formal per part del creador obeeix a les seves profundes
inclinacions ideològiques. (Jorge Sanjinés, Problemas de la forma
y contenido en el cine revolucionario, Bolívia, 1978)
El paternalisme és el mètode de comprensió per a un llenguatge
de llàgrimes. (Glauber Rocha, Estética da fome, Brasil, 1965)

Vides descartables: recorreguts de la gana i la set
2005: De nadie. En un eco visual de les càmeres vuitcentistes
dels “passeigs fantasmes”, que anaven lligades a la màquina
del tren filmant les vies des del punt del vista del tren corrent1,
la lleugera càmera de Tin Dirdamal enfoca les vies des del
tren, sobre un fons negre de pedregam, fins que enmig hi
apareixen inserits els crèdits del documental amb què captura
el viatge dels emigrants centreamericans cap al nord. Una
cita d’Eduardo Galeano –«somien els ningús amb sortir de
pobres»– i dades estadístiques precedeixen les entrevistes
que vénen a continuació. Aquestes estan segmentades per
la mateixa imatge de les vies del tren sobre el fons negre i, al
mig, alguna dada estadística, sempre esgarrifosa, de la penosa
migració dels que no tenen res. Al llarg del documental, el tren
en moviment apareix cíclicament: va creuant fronteres –com la
del sud de Mèxic des d’Hondures, passant per El Salvador–. El
tren és tan protagonista com els emigrants: les preses s’alternen
en picat, contrapicat, del costat, des de darrere, en plans gairebé
zenitals. Veiem emigrants en els sostres del tren, a les juntures
dels vagons, pujant a mesura que el tren alenteix el seu pas
pels pobles. La primera meta és Mèxic. De vegades s’arriba
a l’estació de la mort abans que a alguna frontera intermèdia
o a la frontera final dels Estats Units. Pel camí els homes són
assaltats, les dones violades. Poden ser llançats des del sostre
del tren, que els talla braços o els mata, o poden llançarse voluntàriament ells mateixos per esquivar la policia. Les
entrevistes atorguen veu als emigrants víctimes, als testimonis,
i als “experts” que ens expliquen aquest món. Al minut 50 el
documentalista mostra una foto en blanc i negre als emigrants
que entrevista: a la foto la gent que veu passar el tren dóna
menjar als emigrants, que des del tren es llancen a buscar el que
se’ls ofereix. La tradició emigrant té llarga història, diu la foto
en blanc i negre. La gent del poble s’ha acostumat a estar al cas
del xiulet del tren que porta gent, i surt a donar menjar. A la

1. L’expressió que s’empra per a aquest tipus de cinema mut és “phantom rides”:
veure el famós exemple a North Devon de 1898 a:

foto se li agrega una actuació en temps real de l’acte de caritat
d’una senyora del poble. L’espectador entén amb l’explicació –de
l’expert, sí, però encara més amb la de la senyora–. L’anomenen
el “llom de la bèstia”, “la ruta de l’infern”, el “tren de la mort”: el
tren connector entre Mèxic i EUA prolifera en documentals de
tot tipus i també arriba a Hollywood i al cinema llatinoamericà
comercial.
2013: La jaula de oro. Diego Quemada-Díez va guanyar diversos
premis amb la versió ficcional del tren de Dirdamal. En el minut
53 i el 63: novament l’escena de l’oferiment de menjar. La jaula
de oro és la història de tres adolescents emigrants convertits
en els herois d’aquesta aventura que l’espectador segueix sense
respir. Només un d’ells arriba al nord: l’espectador sofreix amb
el seu dolor. La forma narrativa de Quemada-Díez és comercial,
però l’estratègia del documental se sent tan viva que les imatges
de vegades són ecos directes del documental de Dirdamal. Per
a Quemada-Díez es tracta de prendre «el millor de la ficció i
el millor del documental»: l’estructura dramàtica, l’actuació,
però amb actors no professionals, amb testimoniatges reals,
sobre fets reals, en localització real. El director no dóna el
guió per endavant als actors per així filmar la seva experiència
vital –tal com en el documental i a «la vida»– (GOODMAN
i GONZÁLEZ, 2015). I l’escena del menjar inaccessible
novament va inspirar el director: Quemada-Díez recorda la
família prop de les vies del tren a Sinaloa, que preparava menjar
per als emigrants que arribaven amb el tren a l’estació.
1958. Tire Dié. Qui no la recorda? La «primera enquesta social
filmada», precursora del Tercer Cine. Qui no recorda aquells
nois de la villa miseria als afores de la ciutat argentina de Santa
Fe que l’equip d’estudiants de Fernando Birri filmava mentre
esperaven el tren per demanar una moneda de deu cèntims als
passatgers, que miraven des de la seva finestra al lent compàs
de la màquina acostant-se a l’estació? És aquest tren el que
ens ofereix una continuïtat històrica en la tradició del cinema
polític, parant-se davant de la mirada dels exclosos, i que va
esdevenir emblemàtic del Tercer Cine que va dur a la pantalla
tots els seus manifestos en els seixanta. Començant pel manifest
de l’escola de Santa Fe (Cine y subdesarrollo, 1962), que volia
«mostrar la realitat tal qual és», i alhora «negar-la» (BIRRI,
1962).
Es pot fer un recorregut similar al del menjar inaccessible amb
l’aigua inaccessible. Els documentals llatinoamericans sobre
el perill de l’anomenada “guerra de l’aigua” abunden tant com

https://www.youtube.com/watch?v=o-B3f1z1gTY
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els dels trens d’emigrants sense menjar. No és gens estrany: si
Amèrica Llatina proveeix més de tres milions d’emigrants al
nord per any, també és cert que, amb només el 12% de la població
mundial, té el 47% de l’aigua dolça del globus. La Guerra
s’acosta. Al minut 6 del curt documental La faz de las aguas
(2012) del cubà Eliecer Jiménez Almeida, la càmera enfoca un
programa de cinema imprès que diu «XX Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano»: està enfonsat sota l’aigua estancada.
Fins i tot el Nuevo Cine contamina l’aigua: igual que tots aquells
productes del capital que aquest cinema va criticar durant
dècades. Durant 9 minuts veiem imatge rere imatge d’una aigua
que existeix però que és inutilitzable. El muntatge d’un rellotge
sota l’aigua, una boca de desguàs urbà, una llauna de cervesa
surant, una ampolla sense rumb, plàstics de tota mena, un corb
picant un crani mort a la riba del llac, una sabatilla sobre el fang,
aixetes degotant, el paper sota l’aigua, amb música del tic-tac
del rellotge i el transcórrer de l’aigua (el transcórrer del temps,
el nostre temps de minuts comptats abans del desastre), ens
deixa els ulls saturats d’aigua bruta. Anem a l’aixeta de la cuina
i ens costa posar l’aigua en un got per prendre-la. El curt és
accessible a Vimeo i es presenta així: «Segons el Fòrum Mundial
de l’Aigua, a Llatinoamèrica moren anualment entre 80 mil i
100 mil persones pel consum contaminat d’aquest líquid que és
essencial per a la supervivència de totes les formes de vida. Els
problemes persisteixen… perdem temps. Què necessitem per
cuidar la nostra set? Prendre consciència!»
Per a Dirdamal es tracta també de prendre consciència per
filmar l’aigua, tal com va filmar sobre els trens. El 2011 va decidir
filmar el documental sobre la lluita del poble de Cochabamba
en el 2000 contra una empresa multinacional per impedir
la privatització de l’aigua: Ríos de hombres. Tot comença en
la sequera de 1970 que va deixar Cochabamba sense aigua.
L’empresa a la qual se li va atorgar la distribució de l’aigua va
augmentar les tarifes un 400% i fins i tot «va privatitzar» l’aigua
de pluja en prohibir la seva recol·lecció per part dels habitants.
El poble va lluitar i va guanyar. Dirdamal volia ser part de la
lluita i donar-li la veu al poble. No obstant, en el procés de la
recerca documental va prendre (l’aigua de la) consciència i va
haver de retrocedir en el seu optimisme: l’aigua de pluja no es va
«privatitzar». Havia estat una metàfora utilitzada políticament.
El poble va creure mentides útils a un altre grup de poder,
explica el documental. I l’aigua va acabar sent «com petroli»:
està contaminada, diu un home en el minut 37. En el minut 61,
amb tristesa diu un home: «el problema de l’aigua potable no
té solució»; en el minut 67 escoltem un altre home: «un dia el
planeta Terra es cansarà de nosaltres i se’n desfarà, extingint tot
el que és el sistema humà».

2. Veure el cinema de Cinematografía Valle (de Federico Valle) a l’Argentina.
Per a un estudi sobre cinema i tren, veure KIRBY, 1997. Per a comparacions
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També l’aigua va anar a Hollywood, però en forma de melodrama:
la guardonada También la lluvia (2010) es va filmar a Bolívia
amb l’equip d’Icíar Bollaín, però amb l’estructura dramàtica
d’herois, llàgrimes, i salvaments. Una altra forma va escollir el
xilè Juan Esteban Vega per a la seva ficció sobre la guerra de
l’aigua el 2013: la pel·lícula es diu Sed i és un gairebé-homenatge
a Glauber Rocha. Un poble miner en el desert treballa i rep com
a sou, segons sembla, aigua. Les imatges de l’aridesa cremen els
ulls. Hi ha colors sèpia i molta roba estripada i gent bruta. Hi ha
també un sant crucificat en el desert, al millor estil d’una cita al
Cinema Novo brasiler. Una família esparracada genera la seva
petita utopia: ajuntar aigua fins a conrear un hortet propi. Vora
l’hort fan una barraca de cartró i llauna. Però l’última presa és la
casa que s’ha quedat amb l’hort però, inexplicablement, buida
d’humans.
1959. Araya. La pel·lícula de 3 hores de la qual Jean Renoir no
volia que la seva directora Margot Benacerraf tallés ni una sola
imatge de les que havia filmat sota el sol feridor a les salines de la
península veneçolana. Les imatges del desert, la sequera, la set,
els animals morts, són tan inspiradores en els inicis del Tercer
Cine com els trens. Pensi’s en la pionera d’aquestes imatges: la
cabra morta a la platja salina (minut 49) sota la llum del sol
ardent d’Araya. Araya va inspirar Rocha per filmar en el sertão
del nord-est: recordem la mirada severa de Manuel sobre els
dos primers plans de les dents i de les conques dels ulls, plens
de mosques, d’un cavall mort estès en el desert al començament
(minut 2) de Dios y el diablo en la tierra del sol (Deus e o Diabo
na Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964). I per descomptat en
la terrible sequera que mata els animals que troba Fabiano
en el seu nòmada caminar pel nord-est a Vidas Secas (Nelson
Pereira dos Santos, 1963). Com per a Birri, la qüestió era el
canvi d’aquesta realitat terrible: el desert que esdevé mar a la
pel·lícula de Rocha, o el darrer diàleg de Fabiano amb la seva
esposa a la de dos Santos, en què tots dos concorden que no
podran subsistir sent menys que animals.
Si s’ha dit que el tren és una gran metàfora de la modernitat i
el cinema, si en realitat el cinema comença filmant l’arribada
del tren a l’estació fins i tot en les actualitats mudes d’Amèrica
Llatina2, potser el muntatge d’imatges de set i gana al voltant del
tren de la modernitat que arriba a l’estació diferenciant entre els
que estan dins i els que s’han quedat fora, sigui una metàfora
per a la tradició crítica del documental (o “docu-ficció”) polític
des dels seus inicis. Em refereixo aquí a la set i la gana dels inicis
del segle XX. Els primers minuts del primer Kino Pravda que
Dziga Vertov va filmar el 1922 condensen imatges de gana i set
sota, sobre, al voltant del tren. El cartell de l’inici diu: «salvin els

entre modernitat, trens i cinema, veure el llibre, citat sovint, The Railway
Journey (SCHIVELBUSCH, 1996).
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nens famolencs». Estem a l’estació de tren de Melekes; veiem
nens famèlics buscant engrunes de menjar a la terra prop de les
vies del tren; un sostre de palla destruït perquè la palla ha estat
menjada pels famolencs; un home des de dins del tren que aboca
sobres de la cuina a la terra perquè els nens les trobin i mengin;
altres nens desnodrits esperant en vagons i andanes l’arribada
d’un “tren sanitari” des de Moscou amb menjar, roba i metges.
És la fam de 1921-22 a la regió del Volga. És l’“actualitat” de
la tradició documental des dels seus inicis. I és també el desig
d’un altre món que alimenta la tradició del documental polític:
en el mateix Kino Pravda, la seqüència següent és una mena
de solució a la gana. Veiem com funcionaris públics a l’església
confisquen els seus metalls preciosos per finançar el menjar
dels pobres –el cartell ens diu «cada perla salva un nen»–.3
Llegir manifestos entre les incerteses d’avui i les certeses dels
seixanta
Si per reflexionar avui sobre els manifestos polítics del Tercer
Cine llatinoamericà dels seixanta m’inspira la continuïtat
històrica de certes imatges de trens, de gana i set en la tradició
del cinema polític des dels anys vint fins avui –continuïtat
potser capturada en l’inoblidable títol del manifest de Glauber
Rocha Estética da fome (Estètica de la fam, 1965)– no és
simplement perquè les nostres imatges del segle XXI mostren
que la modernitat mai arriba, que el desenvolupament del
capitalisme aguditza misèries, i que avui dia ja no només
exclou milions de vides sinó que també les expulsa dels espais
vitals globals, per utilitzar la distinció entre exclusió i expulsió
de la sociòloga Saskia Sassen al seu últim llibre Expulsions:
Brutality and Complexity in the Global Economy (2014). Posem
d’altres exemples per captar aquesta ansietat del moment:
Thomas Piketty (Le Capital, 2013) parla d’un nou tipus de
concentració de la riquesa que ens retorna al passat abans de la
Primera Guerra Mundial; Mike Davis considera que vivim en
«un planeta de suburbis (slums)» com a resultat de l’economia
neoliberal post setanta (Planet of Slums, 2006); el recent llibre
de Danny Dorling ho resumeix preguntant si la societat pot
realment suportar la despesa (“afford”) de l’“1%” (Inequality
and the 1%, 2014) sense col·lapsar. En aquest panorama, en
quin sentit es podria dir avui que el desig dels manifestos del
Tercer Cine de “donar la veu als sense veu” s’ha perdut entre els
que posseeixen mitjans per fer cinema independent? Crec que
en cap. Afirmar el contrari seria caure en aquell cinisme tan útil
perquè la maquinària segueixi intacta.
No m’inspira només el muntatge de les imatges de trens, gana
i set a què ens té acostumats el curs del capitalisme global

actual amb l’expansió de la bretxa entre l’anomenat “1%” i
la resta, sinó també un altre tipus d’urgència que no era tan
visible quan el Tercer Cine escrivia els seus manifestos. Un nou
tipus d’urgència en el present torna el que jo anomenaria les
“claus planetàries” contingudes en els manifestos dels seixanta
més rellevants que mai. Amb “claus planetàries” em refereixo
a declaracions que es van escriure en tensió amb aquelles que
marcaven el local (el regional “llatinoamericà”, o el nacional
“brasiler”, “bolivià”, “argentí”, etc.) i que al·ludien a l’articulació
d’una tecnologia universal com el cinema amb un fet universal
com el mode de producció capitalista. Ras i curt: em refereixo a
trets generals del pensament dels manifestos sobre l’articulació
entre estètica i política.
La singular urgència del nostre present sobrepassa l’imperatiu
que en alguns dels manifestos dels seixanta es presentava com
la necessitat d’universalitzar l’incipient “socialisme” d’època. La
nostra és una urgència producte de l’experiència que jo situaria
en una desestabilització d’un règim de certeses que regia el
començament del cinema polític en els anys vint, entre els russos
i alemanys, i continuava fins al Tercer Cine dels seixanta en el
“sud global” (sense deixar de banda algun cinema independent
europeu): certeses que molts anomenarien un “discurs d’època”
però que per això mateix i paradoxalment, crec jo, contenen
el germen d’una intervenció necessària que potser simplement
necessiti una nova terminologia manifestant.
Què intento transmetre amb “desestabilització d’un règim de
certeses”? Els manifestos dels seixanta pogueren ser rellevants a
la seva època perquè van acompanyar els moviments socials del
moment, però també perquè van reprendre les claus planetàries
d’una tradició anterior: la dels manifestos dels vint. Potser aquí
no cal pensar tant en la utòpica missió que algú com Vertov
atorgava al “cinema-ull” com a superació de l’“ull humà”: tal
com va expressar a la Resolució del Consell dels Tres (1923),
«nosaltres violentàvem la càmera forçant-la a copiar el treball
del nostre ull […] alliberem la càmera i la fem funcionar en
una direcció oposada, molt allunyada ja de la còpia. Mostrem
la porta a les febleses de l’ull humà» (VERTOV, 1973: 20-21).
Els manifestos dels seixanta es van orientar cap a alliberar l’ull,
però no per ampliar la percepció d’acord amb la mecànica de
la màquina (vertoviana), sinó per netejar l’ull de les teranyines
ideològiques que impedien «veure la realitat tal com era» i ens
forçaven a veure-la «com la volíem veure» (BIRRI, 1962). Però
igual que els russos, els manifestos dels seixanta es preparaven
per a un món polític nou: per als llatinoamericans existia la
certesa, novament Birri, de «fer un home nou […] i per tant un
art nou»; «i en testimoniar –críticament– com és aquesta realitat

3. Els informatius Kino Pravda, com aquest, es poden veure a YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=J0SJyLX9MgQ
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[el cinema] la nega. Renega d’ella. La denuncia, l’enjudicia,
la critica, la desmunta». Els manifestos acompanyaven així
els moviments d’esquerra globals, que sostenien horitzons
(abans utòpics) d’igualtat i justícia social realitzables en aquest
món. Els manifestos del Tercer Cine es nodreixen d’aquesta
imaginació “d’època”.
Potser es visualitzi de cop aquesta “certesa d’època” amb una
frase dels primers minuts de la versió fílmica del manifest Hacia
un tercer cine de Solanas i Getino el 1969, el famós “film-acte”
o “film-assaig” que van anomenar La hora de los hornos (1968).
Es llegeixen, al compàs de la banda de so de tambors i sobre un
fons negre, rètols amb lletres blanques (a l’estil publicitari) tals
com «inventar» «organitzar» «la nostra revolució», seguits de
cites de pensadors i líders polítics de l’època passant per Aimé
Césaire, Juan Domingo Perón, Scalabrini Ortiz, Frantz Fanon.
Però hi ha un rètol que, en no figurar com a cita, és la tesi que
els cineastes comparteixen amb l’època: «cap ordre social se
suïcida». La frase, que apareix sense autor, correspon no obstant
al líder polític de l’ala esquerra del partit peronista argentí,
John William Cooke (1919-1968) (veure COOKE, 1973: 121).
Però cal aclarir el “global” de l’afirmació: Cooke es refereix no
només a la insistència d’un règim dominant a mantenir-se sinó
a la insistència de la resistència contra el règim, que no para
d’organitzar-se.
Aquesta és la certesa que hem reemplaçat amb la pregunta:
es pot pensar avui que cap ordre social se suïcida? No em
refereixo només a les ments que resisteixen a la concentració
del capital, sinó també a les ments que el concentren: els
informes dels bancs, de les corporacions, que concorden amb
el diagnòstic agònic del nostre desordre. Tampoc em refereixo
només a la instal·lació de l’amenaça/incertesa permanent de
l’extinció del planeta encarnada en el codi nuclear en mans
d’alguns mandataris. Em refereixo a postulacions com les que
esmento més amunt (pot un ordre sostenir l’actual exclusió
social [Sassen] i concentració actual de riquesa [Dorling]?).
Em refereixo a la tan discutida denominació de la nostra era
com “antropocè”, que sorgeix del consens científic sobre l’efecte
aniquilador de la vida al planeta, tot i que prefereixo el terme
de la biòloga estatunidenca Donna Haraway, “capitalocè”
(HARAWAY, 2015). Per a alguns aquesta era hauria començat
el 16 de juliol de 1945 (la creació de la bomba atòmica) i per a
d’altres fa 10.000 anys amb l’agricultura. En ambdues versions,
des de 1970 en endavant veiem l’acceleració de la dominació
que transforma avui tota la matèria vivent en quelcom
quantificable (és a dir, d’un sol ús si no produeix guany). La
destrucció del vivent és tal que es parla de la “sisena extinció
massiva” d’espècies animals. S’aproxima, per descomptat, la
nostra.
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Ens falta certesa sobre el viure a seques (no sobre el “com” viure):
anem cap a la nostra extinció? Potser ho resumeix l’entrevistat
de Dirdamal a Ríos de hombres: «el problema de l’aigua no té
solució». Dirdamal i Quemada-Díez ens ofereixen les formes
estètiques que adquireix l’espectre de la incertesa: una “estètica
de l’absència” podríem aventurar, per fer-nos ressò del manifest
de l’“estètica de la gana” dels seixanta. Dirdamal anuncia al final
de De nadie que ha perdut completament el rastre d’una de les
emigrants que ha entrevistat: estarà viva la María? QuemadaDíez agraeix amb un cartell als 600 emigrants que van participar
en el film després de l’últim primer pla filmat en contrapicat
de l’únic dels tres protagonistes que sobreviu al viatge en “el
llom de la bèstia”. En Juan surt de la seva feina de netejador
a l’escorxador una nit d’hivern i aixeca el cap vers el cel amb
expressió adusta: contempla el que havia estat el somni del seu
company de ruta Chauk que fou assassinat abans d’arribar,
veure caure la neu.
Les pel·lícules del Tercer Cine llatinoamericà estaven
estructurades entorn del missatge de la tradició del manifest: si
un determinat estat de les coses havia pres el rumb equivocat,
aquest havia de canviar. La crida a l’acció, o directament a les
armes, era implícita o explícita. N’hi ha prou amb recordar
exemples emblemàtics de tot el moviment. La famosa última
escena de La sangre del cóndor (Yawar Mallku, Jorge Sanjinés,
1969): un pla mig en lleu contrapicat dels braços alçats dels
camperols, empunyant cadascú un fusell. La primera escena
d’El coraje del pueblo (Sanjinés, 1971) amb un pla general
llarg de columnes d’obrers miners marxant per l’altiplà, amb la
bandera boliviana amunt, cap al lloc des d’on mira la càmera:
el punt de vista de la policia militar situada a la part alta d’un
pujol, disposada a disparar les seves metralletes. Fins i tot potser
valgui la pena recordar escenes d’aquell animal excepcional
dins del Tercer Cinema que era el Cinema Novo brasiler, com
l’al·legòrica presa al final de Dios y el diablo en la tierra del sol
en què Rocha transforma en imatge el tema musical de Sérgio
Ricardo (la utopia d’«o sertão vai virar mar») tallant un pla
general del desert del nord-est i convertint-lo en un pla general
de les aigües de mar tocant la costa.
La immersió en la nostra incertesa sobre la vida es realitza en
un altre context no present en els seixanta: un altre tret de la
impotència, aquesta vegada la de processar excessos mai vistos
d’imatges i comunicacions. D’una banda confrontem l’excés
sense precedents de la producció de “notícies” a xarxes socials
que alguns han volgut anomenar “polítiques de post-veritat”
i la demanda de transparència en la comunicació (fenòmens
com Wikileaks) a causa de l’increment de polítiques de control
ocultes. D’altra banda la proliferació in-frenable d’imatges de
tecnologia mòbil d’abast massiu: imatges “escombraries” en
la mesura que acaben dipositades en abocadors d’imatges,

LLEGIR ELS MANIFESTOS DEL TERCER CINE LLATINOAMERICÀ EN LA URGÈNCIA DEL NOSTRE PRESENT

o simplement desapareixent a l’instant en què són vistes
(aplicacions com snapchat en telefonia mòbil). Aquest excés de
pantalles imposa la pregunta per allò que se’ns impedeix veure
fora del circuit virtual i a través de la nostra percepció –abans
que per allò que se’ns facilita–.
Tres claus planetàries dels manifestos del Tercer Cine per a
avui
En el context de la incertesa sobre un suïcidi polític, de la
retirada de la certesa d’altres mons possibles, de la confusió
entre històries “vertaderes” i l’excés no processable d’imatges,
els manifestos del Tercer Cine cobren rellevància precisament
amb el seu “missatge d’època”: com a documents d’aquesta
“altra” imaginació pincen el “pensament únic” d’aquest
moment històric4, trenquen l’«esforç de normalització i de
concentració [de] la lògica econòmica liberal», per citar el
Manifest Documental de 1995 que apareix a la col·lecció Ver y
Poder de Jean-Louis Comolli (2007: 210-211).
Em concentro aquí només en tres de les moltes preocupacions
unificadores i planetàries dels manifestos que esquerden el
nostre pensament “únic”: la proposta del canvi de la relació
entre autor i espectador (amb el seu conseqüent canvi de les
condicions de producció i circulació d’històries visuals);
l’imperatiu de transformar la realitat filmada en quelcom
intel·ligible primer i criticable conseqüentment; la crida al fet
que aquesta intel·ligibilitat s’aconsegueixi anant a contrapèl
de les formes narratives dominants, que només contribueixen
a transformar l’autor en potència en tot ésser humà en un
espectador passiu.
La primera clau planetària que esmento –que l’espectador
esdevingui autor– recorre tots els manifestos del Tercer Cine
i és un clar eco de la famosa frase de Fanon: «tot espectador
és un covard o un traïdor» (FANON, 1961/1974: 182) (molt
utilitzada per Solanas i Getino, no només a La hora de los
hornos, sinó en els anuncis de les projeccions de la pel·lícula).
Es va traduir en moltes formulacions: defensar el dret de tots
a ser protagonistes de la història, filmar un cinema “per a i
amb” el poble, recuperar la “veu dels sense veu” a través dels
seus testimonis, narrar “des de la perspectiva popular”, preferir
la producció sense recursos, els formats del Super8 i 16mm,
els espais naturals i els actors no professionals. Sobretot, el
somni que algun dia tots tinguessin càmeres –somni d’altra

4. Recordo aquí la frase d’Ignacio Ramonet al seu editorial de Le Monde
Diplomatique de 1995, reapropiant-se del “pensament unidimensional” que
plantejà Herbert Marcuse precisament en els seixanta.

banda present ja des dels anys vint, recordi’s Vertov i les
càmeres per als seus “kinocs”–. El manifest de García Espinosa
Por un cine imperfecto és potser el que atorga més espai a
imaginar el futur en contra de tota especialització en cinema:
«és just seguir desenvolupant especialistes de cinema?», es
preguntava retòricament el cineasta, i imaginava «què succeeix
si el desenvolupament del video-tape soluciona la capacitat
inevitablement limitada dels laboratoris, si els aparells de
televisió i la seva possibilitat de “projectar” amb independència
de la planta matriu fan innecessària la construcció a l’infinit de
sales cinematogràfiques? S’esdevé llavors no només un acte de
justícia social: la possibilitat que tots puguin fer cinema […] Del
que es tracta ara és de saber si comencen a existir les condicions
perquè aquests espectadors es converteixin en autors. […] Si
cada vegada participa més, a on arribarà? No deixarà, llavors,
de ser espectador? No és aquest o no ha de ser aquest, almenys,
el desenllaç lògic?» (GARCÍA ESPINOSA, 1969)5.
García Espinosa s’avançava a la difusió de tecnologies digitals
i xarxes socials d’avui, que per a molts signifiquen l’arribada
d’aquest tren tan anhelat de la “democratització” del cinema.
Semblaria que els manifestos del Tercer Cine són “d’època”
quant a aquesta proposta de democratització. Finalment el
cinema s’accedeix a costos baixíssims, la distribució es realitza
per circuits informals, la producció d’històries apel·la a
tècniques improvisades a mig camí de la ficció i del documental,
i apareixen actors no professionals de tots i cadascun dels
camins de la vida en una multiplicitat de comunitats abans
invisibles. En alguns casos l’accés massiu s’ha fet política estatal
(consideri’s l’Agència Plurinacional de Comunicació a Bolívia).
Els formats digitals han potencialitzat l’aparició d’altres maneres
d’explicar històries visuals.
Però no convé esborrar les imatges que filma Dirdamal: els
joves que van en el “tren de la mort” cap a la frontera nord de
Mèxic no estenen la mà per filmar el tren amb els seus mòbils:
l’estenen per rebre la tortilla que les senyores mexicanes els
preparen a cada estació del tren en el seu pas cap al nord.
Dirdamal ho capta en el minut 58 de De nadie, quan la
caritativa senyora que dóna menjar als emigrants plora davant
de la càmera: «vosaltres no sofriu, ho teniu tot, teniu menjar, un
sostre, una mama, un papa, ells no tenen res». Si l’assumpte era
“ser amo i protagonista” de la producció artística, qui posseeix
càmeres digitals, connexions d’Internet, telèfons intel·ligents,
accés a les xarxes socials de difusió i creació d’informació?

5. El manifest fou publicat a Cine Cubano i és recuperable a Internet a molts llocs:
veure http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-textos/documentos/434por-un-cine-imperfecto. La traducció a l’anglès sense talls està a: https://www.
ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC20folder/ImperfectCinema.html
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Davant la pregunta de l’entrevista per a una revista digital: «Si
vostè rebés 10 milions de dòlars per filmar, com els gastaria?»,
Dirdamal respon: «Existeix la idea que amb el format de vídeo
les pel·lícules s’han democratitzat. Que pràcticament qualsevol
pot agafar la seva càmera i dir el que volen dir. No crec que
això sigui així. Els immigrants no tenen accés a filmar les seves
pròpies pel·lícules, els indígenes tampoc. Els mitjans i el cinema
estan encara controlats per aquells que tenen els diners. Amb 10
milions jo compraria càmeres i faria tallers gratis a molts grups
marginals perquè puguin explicar les seves pròpies històries»
(Indiewire, 2006).
Tal com no convé oblidar la qüestió de qui té en realitat les
càmeres lleugeres, tampoc és convenient oblidar el sentit de
l’“esdevenir autor” en els manifestos del Tercer Cine. Què és el
que es filma (i el que no entra en pantalla) amb aquests milions
de telèfons mòbils? Com se supera la divina temptació de la
pornomisèria que tan precisament va denunciar el migmetratge
colombià Agarrando pueblo de Luis Ospina i Carlos Mayolo el
1977? O per al cas, amb quina força heroica se supera la succió
cap a l’obscur túnel de la pornoviolència, la que sedueix fins a
convertir-se en “viral” a les xarxes socials? Rocha ho sospitava
respecte a l’europeu voyeurista a la seva Estética da fome:
«Amèrica Llatina lamenta les seves misèries, l’europeu conrea
el gust d’aquesta misèria» (ROCHA, 1965).
Dirdamal saltà del seu lloc d’espectador sense formació
acadèmica, ni fílmica, tal com podem imaginar que ho faria
qualsevol avui dia i tal com García Espinosa havia pensat en
la desprofessionalització: va aprendre sol, en el foc de la praxi i
gràcies a la disponibilitat d’una càmera. Però no tan sol: ho va
fer per decisió pròpia i després de tenir l’oportunitat d’estudiar
a la universitat. Rebutjà el tipus de coneixement que aquesta
institució li oferia. I quan sorgeix un poeta i cineasta villero
com el fenomenal César González (àlies Camilo Blajaquis) a
la villa miseria Carlos Gardel als afores de Buenos Aires, se’ns
convida a sentir l’impacte del salt heroic d’aquell que va créixer
en la gana i la violència, es va convertir en chorro (argot porteny
per a “lladre”), va acabar a la presó durant cinc anys, i va aterrar
de tornada a la vida com a artista. La seva increïble capacitat
crítica cap al sistema que el transformà en víctima –abans que
lladre voluntari– va començar (com ell narra en entrevistes)
amb els gestos d’afecte d’un professor que ensenyava a la presó i
a través de qui va acabar sabent qui era el Che Guevara, què era
la revolució cubana, i què havia escrit Michel Foucault. Avui
realitza aquell somni democràtic del Tercer Cine filmant en

6. Hi ha moltes entrevistes a YouTube; veure per exemple
https://www.youtube.com/watch?v=-fzd9uRq9-A;
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suburbis amb nois dels suburbis i aconseguint espais nacionals
per mostrar les seves pel·lícules. Com ell mateix diu, primer
calia comprendre: «tenir ganes de comprendre com és aquest
món i no negar-lo […] ja saber que és així és un gran primer
pas […] un pibe que actua a la meva pel·lícula, i que és de la
villa, ja per a mi és que canviï el món, cal saber veure les petites
victòries». I, com ell diu, tots els nens de la villa, en definitiva,
poden comprendre: n’hi ha prou amb estendre una mà6.
La segona clau planetària del Tercer Cine era la resposta
a la pregunta de com deixar de ser espectador a través de la
transformació del caos de la misèria en quelcom intel·ligible.
Per al Tercer Cine estava codificada en el dictum de Rocha
–«una idea al cap i una càmera a la mà»– i expressada en tots
i cadascun dels seus manifestos de maneres diverses. Potser
els manifestos de Birri, de Sanjinés i de Rocha van dedicar
més espai a la necessitat de la tesi política sobre el filmat –la
«negació» de la realitat «tal com és» de què parlava Birri–. En
el millor estil de la tradició de l’avantguarda artística brasilera,
Rocha equiparava a la seva Estética da fome les idees amb
processos digestius. El «cinema digestiu» buidat d’idees i el
cinema indigerible de l’«estètica» de la gana que va filmar el
Cinema Novo, ple d’idees. La del manifest era una estètica amb
la missió d’«entendre» la gana en la seva violència –en la seva
violència sobre el cos humà, sobre la ment– i, per tant, entendre
la violència com a única sortida. Així el cinema era la «galeria
de famolencs»: els «personatges menjant terra, menjant arrels,
robant per menjar» per poder dir la gana en la seva realitat. «El
brasiler no menja però té vergonya de dir-ho, i, sobretot, no sap
d’on ve aquesta gana»; «la nostra major misèria és que aquesta
gana, essent sentida, no és compresa»; «Ni el llatinoamericà
comunica la seva veritable misèria a l’home civilitzat ni l’home
civilitzat comprèn la veritable misèria del llatinoamericà»;
«només hi ha mentides convertides en veritat», «una sèrie
d’equívocs»; «un raquitisme filosòfic», o «l’esterilitat» o «la
histèria» en la manera que expliquem la nostra història, amb
«discursos impetuosos» que transmetem al colonitzador, que
no ens entén per la nostra manca de lucidesa: «I, si ell ens
comprèn, llavors no és per la lucidesa del nostre diàleg, sinó per
l’humanitarisme que la nostra informació li inspira» (ROCHA,
1965). Sanjinés va dedicar una secció sencera al tema de la
«comunicació» en el seu manifest-assaig Problemas de la forma
y del contenido en el cine revolucionario (1976). Per a Sanjinés i el
grup Ukamau era imprescindible «l’estimulació de la reflexió»,
la capacitat de generar espais de participació en la producció i
filmació per pensar col·lectivament sobre el tema en mà.

https://www.youtube.com/watch?v=zZzum91sNiM

LLEGIR ELS MANIFESTOS DEL TERCER CINE LLATINOAMERICÀ EN LA URGÈNCIA DEL NOSTRE PRESENT

Per a tots els documentalistes que esmento al principi la qüestió
també és generar consciència: Dirdamal emmarca el seu De
nadie amb una referència gairebé “bíblica” dels seixanta: ni
més ni menys que Eduardo Galeano. Ofereix estadístiques i
explicacions polítiques. Els experts en documentals de l’aigua
abunden. Però ja no sabem si l’ordre social no se suïcida: «el
problema de l’aigua no té solució».
La urgència d’avui és d’un altre contingut però la pressa és la
mateixa. La clau per ser intel·ligible, la tercera clau planetària
que assenyalo, estava en el tan difícil canvi de les formes, en
contra de la narració psicològica que avui adopta el cinema
comercial llatinoamericà al costat de les estratègies clàssiques
del documental. L’enemic a Estética da fome era «el nostre
llenguatge de llàgrimes» i «sofriment mut». Per a Rocha, aquesta
no era una «lucidesa» per comunicar-se amb el colonitzador.
En realitat aquest era el vell enemic també per a Vertov, que a
la Revolució (1923) establia: «Tots els esforços, els sospirs, les
llàgrimes i les esperances, totes les pregàries tenen com a únic
objecte al cinema-drama» (1973: 23), enemic número u del
nou cinema; i en el manifest Kinocs: Revolució (1923), «us dono
aquest consell d’amic: alceu els ulls. Mireu al vostre voltant,
Aquí està. Jo veig, els ulls de qualsevol nen veuen, com els
budells i els intestins de les sensacions fortes pengen del ventre
de la cinematografia que l’escola de la revolució ha traspassat»
(1973: 20)7.
Sanjinés dedicava extensos paràgrafs referint-se a «l’elecció
formal del creador» com obeint «a les seves profundes
inclinacions ideològiques» i analitzava les formes com a
portadores d’ideologies: «utilitzar el llenguatge sensacional dels
anuncis en un treball sobre el colonialisme és una incongruència
greu; l’spot d’un minut […] està calculat per a l’espectador
indefens». L’experiència del grup Ukamau en filmar La sangre
del cóndor havia estat la major lliçó: havien triat preses (el
primer pla per exemple) que tenien poc a veure amb la manera
de mirar el món dels indígenes actuant a la pel·lícula. Sanjinés
reflexiona sobre l’error del primer pla i opta pel que anomena
una mirada «objectiva» per evitar imposar el punt de vista del
director: una mirada «no psicològica, que faciliti la participació

7. Aquest paràgraf és part de la «Crida al principi de 1922» que s’inclou en el
Manifest Kinocs i que fou publicada en la seva totalitat el 1923.
8. Em refereixo al títol del famós capítol de Deleuze i Guattari a Mil mesetas

i les necessitats» de cultures indígenes on la noció d’individu
no predomina i un primer pla disminueix la llibertat de pensar,
actuar i inventar.
Dirdamal no evita els rostres llagrimosos al tren De nadie,
però aquests no són els emigrants que viatgen: són els que els
veuen migrar, els que estan dins del sistema. Dels emigrants
escoltem i veiem el que volen explicar. L’única entrevistada
que plora a càmera és la que al final desapareix sense deixar
rastre: una “estètica de l’absència” per a una època que no troba
encara com no suïcidar-se. El documental d’Eliecer Jiménez
no ofereix imatges d’aigua neta, el muntatge satura i ho explica
tot. Mentrestant, el cinema comercial de “contingut social” de
Quemada-Díez apel·la a l’espectacle de l’estructura dramàtica
i una mica de suspens i aventura –tot i que, cal dir-ho, també
acaba gairebé en una “estètica de l’absència”: en Juan es queda
sol, sense amics, en el fred de la nit, en un àmbit al qual no
pertany i en una feina de la qual no imaginem la sortida–.
L’última escena de la ficció de Vega, Sed, no té humans.
Per avaluar la rellevància d’aquestes tres claus planetàries que
identifico en els manifestos dels seixanta, potser cal recordar
la frase del Manifiesto del Frente Nacional de Cinematografías
de Mèxic (1975, Paul Leduc, Jorge Fons, Raúl Araiza, et al): «el
cinema, com a activitat de l’home social, no podrà canviar sinó
en la mesura que l’estructura social es modifiqui». I llavors cal
pensar com apropiar-les per a un cinema que estigui a l’alçada
d’un ordre social que no sabem si se suïcida, d’un règim visual
que ens limita la visió fora del camp del telèfon mòbil, d’un
sistema de vigilància que ens dificulta la creació d’altres mons/
altres muntatges de “la ruta de l’infern” del tren, la gana i la set
d’avui. Quin cinema, i quin manifest, per a l’estètica de l’absència
de certeses que aquesta terra no ens extingirà? La dimensió
“planetària” dels manifestos dels seixanta té diverses capes
geològiques: quin cinema filmar i quins manifests escriure per
fer visible la bretxa entre els exclosos i els expulsats sense aigua
potable; per percebre el que la pantalla “democratitzada” ens
oculta; per insistir que la despesa del paper dels programes de
cinema ens confronta amb la necessitat d’una “geologia de la
moral” que imagini un “futur que no sigui un”?8 •

(1980/2004: 47-81). Pel que fa al “futur que no sigui un” aprofito el joc de
paraules amb el famós títol del llibre de Luce Irigaray Este sexo que no es uno
(1977/2009).
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De l’imperfecte al popular
From imperfect to popular cinema
Maria Alzuguir Gutierrez

RESUM

ABSTRACT

Confosa amb una defensa de la imperfecció tècnica, la idea
de cinema imperfecte va ser represa més d’una vegada pel
cineasta cubà Julio García Espinosa: el cinema imperfecte és el
cinema interessat que només podrà superar aquesta condició
en la mesura que l’home sigui lliure, alliberant també l’art de
la instrumentalització. Es tracta també de superar la divisió del
treball: el que es busca és un cinema que pugui ser creat per
tots, deixant enrere la separació autor-espectador. Només així,
l’art podrà deixar de ser una esfera autònoma en relació a les
altres activitats de la vida. Segons García Espinosa, l’aventura
del cinema cubà després de la revolució sempre va ser una cerca
de la fi de la dicotomia pensament/diversió i l’intent de realitzar
un cinema popular. Investigarem, en textos publicats en un
període de més de trenta anys, què s’entenia per les nocions de
cinema imperfecte i de cinema popular i com aquesta última
es va anar reconfigurant d’acord amb el moment històric.
Per tant, la proposta d’aquest article és discutir a partir dels
textos compilats en Un largo camino hacia la luz (2002) els
conceptes de cinema imperfecte i de cinema popular tal com
els va concebre Julio García Espinosa en el transcurs del temps
i reflexionar sobre la seva permanència en els dies actuals.

Misunderstood as a defense of technical imperfection, the idea
of imperfect cinema was reviewed by Cuban filmmaker Julio
García Espinosa many times: the imperfect cinema is interested
in cinema, which will only overcome this condition to the extent
that man is free, releasing also art from its instrumentation.
It is also to overcome the division of labor: the search is for
a cinema that can be created by everyone, leaving behind the
author-spectator separation. Likewise art can no longer be an
autonomous sphere in relation to other life activities. According
to García Espinosa, the adventure of Cuban cinema after the
revolution was always a search for the end of the thought/
fun dichotomy, and an attempt at a popular cinema. We will
investigate, in articles published in a period of more than thirty
years, what was meant by the notions imperfect cinema and
popular cinema, and how the latter was reconfigured according
to the historical moment. Thus, the purpose of this article is to
discuss, from the texts compiled in Un largo camino hacia la luz
(2002), the concepts of imperfect cinema and popular cinema
as conceived by Julio García Espinosa through time and reflect
on their permanence nowadays.

PARAULES CLAU

KEYWORDS

Cinema imperfecte, cinema popular, Julio García Espinosa,
cinema cubà, teoria dels cineastes, Amèrica Llatina.
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DE L’IMPERFECTE AL POPULAR

La idea de cine imperfecto, proposta del famós text escrit per
Julio García Espinosa el 1969, es va confondre moltes vegades
amb una defensa de la imperfecció tècnica i s’aproximà al
manifest de Glauber Rocha, Eztetyka da fome (1965), amb la
seva reivindicació d’un ús expressiu i agressiu de la precarietat
material1. En realitat, la defensa de la imperfecció tècnica
és una de les lectures possibles del terme –tal com afirma el
mateix García Espinosa en un text vint-i-cinc anys després– no
per «cantar lloances al miserabilisme» (GARCÍA ESPINOSA,
1994: 117), sinó en el sentit de ser un estímul per fer cinema
amb els mitjans disponibles a l’abast de la mà, en oposició a la
dictadura estètica de Hollywood. No obstant, aquest aspecte no
és realment el més important de la noció de cine imperfecto.

d’una posició d’avantguarda, basada en la noció d’encàrrec social.
Es tractava de revolucionar la consciència, organitzar la vida, el
psiquisme, els hàbits, els costums de la classe obrera. L’artista es
considerava dipositari d’un encàrrec social, la seva funció seria
formalitzar, donar forma a demandes encara no formulades pel
proletariat (ALBERA, 2002). L’avantguarda, en aquest sentit,
tant en la política com en l’art, es presentava com a consciència
exterior a la classe obrera. En apartar-se de l’avantguarda,
García Espinosa s’alineava amb un cert antiintel·lectualisme
i amb l’obrerisme presents als debats culturals a Cuba durant
la dècada de 1960. Per a ell, els intel·lectuals i artistes han de
produir el seu art imperfecte, per ser interessat, fins que puguin
desaparèixer com a classe.

Cine imperfecto és el cinema interessat que tan sols podrà
superar aquesta condició en la mesura que l’home sigui lliure,
alliberant també l’art de la instrumentalització. També es
tracta de superar la divisió del treball: el que es busca és un
cinema que pugui ser creat per tots, deixant enrere la separació
autor/espectador. Només així, l’art podrà deixar de ser una
esfera autònoma en relació a les altres activitats de la vida. El
cinema serà imperfecte mentre hagi de ser interessat, és a dir,
compromès amb la transformació de la realitat. Només quan
s’hagi superat la divisió de classes l’art podrà ser una activitat
desinteressada de l’home, quelcom a què les persones de
qualsevol professió podran dedicar-se com a una activitat més
de la vida.

Per a una lectura més a fons del treball de García Espinosa, és
necessari inserir-lo en el context dels debats culturals generats
a Cuba durant la dècada de 1960. En aquesta dècada, l’Institut
Cubà de l’Art i Indústria Cinematogràfics es va involucrar en
una sèrie de polèmiques. La primera d’elles, al voltant de la
prohibició de l’exhibició de la pel·lícula PM (Orlando Jiménez
Leal i Sabá Cabrera Infante, 1961), quan el posicionament de
l’ICAIC va representar una mena de punt d’equilibri entre els
pols oposats de la contesa, els “liberals” de la publicació Lunes de
Revolución i els marxistes “línia dura” del Consell Nacional de
Cultura (GARCÍA BORRERO, 2007). A continuació, una altra
polèmica: aquesta vegada, en relació a la política de programació
promoguda per l’ICAIC, quan un lector va enviar una carta
a un diari protestant contra l’exhibició de pel·lícules com
Accattone (Pier Paolo Pasolini, 1961), Alias Gardelito (Lautaro
Murúa, 1961), El ángel exterminador (Luis Buñuel, 1962) i La
dolce vita (Federico Fellini, 1960), que no representarien bons
exemples per a la joventut cubana. Sorgí una altra polèmica
al voltant d’un text, publicat i signat col·lectivament per
cineastes vinculats a l’institut, en què reivindicaven llibertat
en l’apropiació de la tradició cultural anterior a la Revolució,
afirmant que «de cultura, només n’hi ha una» (AA. DD., 1963).
El text va generar una sèrie de respostes i un debat organitzat a
la universitat, després del qual Gutiérrez Alea publicà un text en

Aquesta és la utopia de García Espinosa, i és per això que
conclou el text afirmant que l’art no desapareixerà en el no-res,
sinó en el tot. En aquest aspecte, García Espinosa comparteix
la major ambició de les avantguardes històriques: trencar amb
la institució art, retornant l’art a la vida quotidiana (BÜRGER,
2008). No obstant, la contradicció és que García Espinosa
assumeix una posició antiavantguardista, en la mesura que el
seu projecte és que ja no existeixin intel·lectuals i artistes i que
l’art pugui ser una activitat de tots. Mentre que a la URSS, per
exemple, el constructivisme pretenia dissoldre’s en el tot a partir

1. Hi ha, en realitat, una altra afinitat important amb el manifest de Glauber,
que és la qüestió de la relació del cinema d’Amèrica Llatina amb la crítica i el
públic europeus. L’aproximació entre el text de García Espinosa i el treball teòric
dels seus contemporanis a l’Amèrica Llatina ja es va realitzar en d’altres espais
(AVELLAR, 1995). El que ens agradaria subratllar aquí és que, encara que
aquesta producció teòrico-crítica es conegui generalment com els “manifestos
del cinema de l’Amèrica Llatina”, a diferència de textos com Hacia un tercer
cine (1969) i Eztetyka da fome, Por un cine imperfecto té més el caràcter d’un
assaig que el d’un manifest, plantejant preguntes molt més que expressant idees
de forma assertiva i provocadora com ho fan els textos de Solanas i Getino
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i de Glauber Rocha. Al seu torn, els treballs de Sanjinés i de Gutiérrez Alea,
Teoría y práctica de un cine junto al pueblo (1979) i Dialéctica del espectador
(1982), tenen el caràcter d’una reflexió retrospectiva sobre la seva pràctica
cinematogràfica. En un curs que vam organitzar plegades al Memorial da
América Latina, la meva col·lega Elen Döppenschmidt va cridar l’atenció sobre
el mètode socràtic present en el text de García Espinosa. Una reflexió sobre la
forma de cadascun d’aquests textos seria interessant, però excedeix els límits
d’aquest treball, l’enfocament del qual recau sobre el contingut de Por un cine
imperfecto i d’altres textos, posteriors, de García Espinosa.

MARIA ALZUGUIR GUTIERREZ

què ironitzava sobre la posició d’alguns dels presents de tractar
l’origen burgès o petitburgès d’intel·lectuals i artistes com a un
pecat original que calia expiar (GUTIÉRREZ ALEA, 2006)2.
En aquell moment, el director de l’ICAIC publicà un article
en què defensava el dret a l’heretgia per part de l’artista
(GUEVARA, 1963)3. Mentre que Alfredo Guevara defensava
el paper de l’intel·lectual, l’escriptor Félix Pita Rodríguez
publicava un poema en què qüestionava fins quan la paraula
es retindria com a una propietat privada més, perquè el poble
ja reclamava els seus drets autorals. Afirmava també que els
intel·lectuals reivindicaven el dret i la llibertat de continuar
parlant sobre quelcom que no els pertanyia i emmagatzemaven
morts, parlant i parlant, mentre que la revolució s’esdevenia
fora (PITA RODRÍGUEZ, 1963).
Observant el problema en un context més ampli, hem
d’assenyalar que, si al començament de la dècada de 1960,
a l’Amèrica Llatina, la intervenció en l’esfera pública va
convertir els artistes en intel·lectuals i s’establí la concepció
que l’intel·lectual hauria d’esdevenir un dels principals agents
d’una transformació radical, entre 1966 i 1968, no obstant,
aparegué, principalment a Cuba, una oposició entre la idea
de l’intel·lectual com a consciència crítica i la de l’intel·lectual
revolucionari. D’acord amb Claudia Gilman, la via armada es
convertí llavors en el fet davant del qual l’intel·lectual s’hauria
de mesurar, i els paradigmes de l’home d’acció i de l’home del
poble el van deixar al marge. En un moment en què l’acció passà
a tenir més valor que la pràctica simbòlica, l’intel·lectual passà
de la crítica a l’autocrítica i se sospitava de les seves pretensions
de representativitat per estar viciades des de l’origen (GILMAN,
2003; NAVARRO, 2002)4.
És dins d’aquest context que García Espinosa escriu el seu
text, qüestionant per què l’artista pretenia considerar-se crític
i consciència de la societat, quan aquestes tasques haurien de
ser de tots. La proposta del text de García Espinosa és superar
conceptes i pràctiques minoritàries, creant condicions perquè
els espectadors es converteixin en autors. Citant Hauser, García
Espinosa diferencia la cultura de masses de l’art popular. Mentre
que en la indústria cultural els productes són elaborats per una
minoria per a una majoria consumidora, l’art popular –quan

2. El problema del pecat original de l’intel·lectual era central als debats de
l’època i va estar present en el cèlebre text del Che Guevara El socialismo y el
hombre en Cuba, de 1965. Per a un aprofundiment en el tema de les polèmiques
culturals a Cuba durant la dècada de 1960 i la participació de l’ICAIC en elles,
veure POGOLOTTI, 2006 i VILLAÇA, 2010.
3. Es tracta d’un text cèlebre, que va generar diverses represes per part de la
crítica cubana al llarg dels anys.

no es va congelar en folklore– es caracteritza exactament per
la falta de distinció entre creadors i espectadors i per realitzarse com a una activitat més de la vida. Per a García Espinosa,
aquest ha de ser l’objectiu d’una cultura artística autènticament
revolucionària.
Por un cine imperfecto es configura molt més com un
assaig d’estètica que com un mer text sobre cinema. És un
qüestionament sobre la funció mateixa de l’art. García Espinosa
creu que l’art té la capacitat d’expressar coses que no poden
expressar-se d’una altra manera i, per tant, tindria un poder
cognitiu. Amb base en Kant –encara que només esmenti el
filòsof explícitament en textos posteriors–, García Espinosa
afirma que, a diferència de la ciència, els resultats de l’art no
tenen una aplicació immediata, i això fa que l’art no sigui un
treball i sí una activitat desinteressada de l’home. El plaer
estètic estaria relacionat precisament amb el plaer de sentir la
funcionalitat de la intel·ligència i de la sensibilitat sense que
hi hagi una finalitat específica. No obstant, mentre no sigui
possible trencar amb l’art com a esfera separada de la vida i
convertir la cultura de masses en art popular, l’art interessat
haurà d’incentivar en l’espectador la funció creadora, una
actitud de transformació cap a la vida.
Hem de subratllar aquí l’aspecte utòpic de la proposta de
García Espinosa, ja que ben aviat els mitjans de comunicació
de masses es converteixen, sota el capitalisme, en indústria
cultural, que nega de manera absoluta la idea que l’art pugui ser
una activitat desinteressada de l’home, ja que el que s’hi realitza
són productes per al mercat. Per tant, res és més utòpic que
convertir aquests mitjans, vinculats des del principi a l’interès
del guany, en activitat desinteressada de l’home5. L’expectativa
de García Espinosa és que la revolució, en alliberar els mitjans
de comunicació de masses de la necessitat del guany, pugui
retornar-los a l’esfera de l’art com a activitat desinteressada de
l’home. Adorno i Horkheimer van analitzar de quina manera
la indústria cultural havia realitzat una transposició de l’art
a l’esfera del consum, fent de la diversió una prolongació
del treball –en la qual «divertir-se significa estar d’acord»
(ADORNO i HORKHEIMER, 2002: 25)–, privant l’art del que
hauria de buscar, l’alliberament del principi de la utilitat i la
creació d’un espai de pensament com a negació.

4. Per a una documentació detallada de les discussions sobre el paper de
l’intel·lectual en la societat entre les dècades de 1960 i 1970, a Cuba i a l’Amèrica
Llatina, veure NAVARRO, 2002 i GILMAN, 2003.
5. En una conferència realitzada a l’IEA/USP el dia 15 d’agost de 2016, la
professora Barbara Freitag va cridar l’atenció sobre la incompatibilitat entre la
indústria cultural i la noció d’art com a activitat desinteressada de l’home.
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Més tard, García Espinosa exposarà el seu rebuig al fet que
els intel·lectuals, entronitzats en posicions elitistes, s’oposin
als mitjans de comunicació de masses i reivindiquin per a
l’art, d’una forma nostàlgica, l’autonomia prèvia a la difusió
d’aquests mitjans, ja que així recollirien les «despulles d’un
cadàver inútil» (GARCÍA ESPINOSA, 1973: 35). Compartint la
posició de Benjamin, García Espinosa veu la reproductibilitat
tècnica com a factor progressista que porta a la proletarització
de l’artista i a una democratització de la cultura que, no obstant,
es va veure negada pel que anomena «cinema populista», aquell
produït per la indústria cultural, que ens convertí a tots en una
«germandat de ximples agraïts» (GARCÍA ESPINOSA, 1988:
83).
El temps, els camins i els revolts de la revolució van fer que
García Espinosa matisés la seva utopia. El 1971, al text En
busca del cine perdido, ja no defensa la dissolució de la classe
artística, sinó que ella treballi per produir un art popular que,
conforme dirà més endavant, haurà d’establir una comunicació
no alienada, renovada i enriquida amb el públic, retornantli l’esperit crític (GARCÍA ESPINOSA 1989: 90). D’acord
amb García Espinosa, l’aventura del cinema cubà després de
la revolució sempre fou una recerca de la fi de la dicotomia
entre pensament i diversió i l’intent de realitzar un cinema
popular. Evocant el Che Guevara, el cineasta afirma que «el
cinema popular està en les potencialitats del cinema actual
com l’Home Nou està en les potencialitats de l’home d’avui»
(GARCÍA ESPINOSA, 1971: 31). En un altre moment, recorda
una cita de Pauline Kael, per a qui el cinema popular és aquell
que aconsegueix «unir en una mateixa reacció tant al públic
culte com a l’inculte» (GARCÍA ESPINOSA, s/d: 274).
En cap moment García Espinosa arriba a definir precisament
el que és aquest cinema popular, però dóna exemples de
pel·lícules cubanes que s’aproximen a la seva proposta, que
oposa al cinema populista. García Espinosa defensa que els
artistes beguin en la font de la cultura popular per produir les
seves obres en un diàleg amb ella. Contra la idea d’“educar” les
masses cap a l’alta cultura, afirma que són els artistes els que
han d’educar-se en l’art popular amb la finalitat de fer que la
seva obra sigui popular –tal com recomanava Brecht–. El millor
exemple del que seria aquest cinema popular potser sigui la
seva pròpia pel·lícula Aventuras de Juan Quinquín (1967), un
dels majors èxits de taquilla del cinema cubà. Es tracta d’una
pel·lícula que beu en la font de la tradició narrativa picaresca i
al mateix temps en la tradició del cinema de gènere, en aquest

6. Aquesta cita s’ha extret del text en què García Espinosa es refereix al treball
de Lars von Trier i Wong Kar-wai, comentant com aquests autors prenen els
gèneres per subvertir-los. La fórmula, no obstant, és molt similar a la utilitzada
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cas d’aventures. García Espinosa proposa un cinema que llanci
no només una crítica sobre la realitat, sinó també sobre el
mateix cinema, i defensa que s’estableixi una relació crítica amb
la tradició, que l’art proletari no es creï a partir de zero, sinó en
diàleg amb el que hi havia abans, encarant els codis i estructures
de Hollywood a partir del llenguatge cinematogràfic mateix.
L’apropiació dels gèneres de Hollywood a Aventuras de Juan
Quinquín i a d’altres pel·lícules del cinema cubà recorda a les
òperes de Brecht, en què l’autor es llançà al mateix joc arriscat
d’incorporació de la forma mercaderia, acompanyada de la
seva crítica (PASTA, 1986). A les òperes de Brecht hi hagué
l’intent de criticar l’art «culinari» des de dins, d’usar una tècnica
per fer que es tornés contra si mateixa, revelant el caràcter
mercaderia no només de la diversió, sinó també del mateix
espectador. L’operació realitzada a Aventuras és similar a la de
La muerte de un burócrata (Tomás Gutiérrez Alea, 1966). Hi ha
una cita satírica i deconstructiva de gèneres, però sense deixar
de banda el plaer dels seus procediments narratius. Això genera
una recepció activa, perquè és conscient de les fórmules del
llenguatge (GUTIERREZ, 2014; GUTIERREZ, 2015). García
Espinosa afirma que es tracta d’«una forma que permet, sense
perdre la comunicació amb el públic, buscar el nou dins mateix
de les possibilitats que encara es mantenen en el vell» (GARCÍA
ESPINOSA, 2001: 238)6. Així, el cineasta cubà defensa la cerca
d’un cinema popular en l’àmbit del cinema comercial (GARCÍA
ESPINOSA, 1971: 29), ja que, com afirmà Brecht, renunciar a
aquests mitjans de treball representa una «llibertat fora dels
mitjans de producció» (BRECHT, 1973: 111).
En la seva lucidesa, García Espinosa busca solucions de
compromís entre diverses posicions antagòniques: entre
l’autonomia de l’art i la seva instrumentalització política,
entre el compromís polític de l’artista i la seva llibertat, entre
pensament i diversió, entre formalisme i art pamfletari o
didàctic (GARCÍA ESPINOSA, s/d: 276), entre la ruptura
amb la narrativa hollywoodiana i l’experimentalisme radical
–que, la majoria de vegades, té la «mentalitat petitburgesa
com a única destinatària» (GARCÍA ESPINOSA, 2002: 247)–.
Com Gutiérrez Alea a Dialéctica del espectador (1982), García
Espinosa rebutja un cinema que revolucioni la superestructura
sense «commoure la base» (GUTIÉRREZ ALEA, 1982). Com
trobar l’equilibri entre aquests pols? En el respecte a l’espectador.
Per a García Espinosa, la llibertat del creador no està per sobre
de la llibertat de l’espectador (GARCÍA ESPINOSA, 2000: 212).

abans per comentar la seva pròpia pel·lícula, quan parlava de «buscar el nou en
confrontació amb el vell» (GARCÍA ESPINOSA, 1994: 122).
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Por un cine imperfecto conté de forma densa i concentrada
el pensament que desenvoluparà i transformarà després en
pel·lícules i assaigs de manera coherent. A Por un cine imperfecto,
el cineasta reivindicava una poètica l’objectiu de la qual era
desaparèixer com a tal; després defensarà que l’objectiu del
cineasta revolucionari és fer la revolució al cinema (GARCÍA
ESPINOSA, 1971). Més tard assumirà que de moment fins i tot
aquest cinema popular encara ha de ser minoritari (GARCÍA
ESPINOSA, 1988). És quan realitza pel·lícules com Son... o no
son (1980) i El plano (1993), enfocades cap a un debat metateòric.
Com l’assaig de 1969, Son... o no son llança interrogants sobre
la funció de l’art: com crear reflexió si el públic va al cinema
per “desconnectar”?, es pregunta diverses vegades al llarg de la
pel·lícula. Por un cine imperfecto és una defensa del dret a fer art
abans de la proletarització dels cineastes, en una defensa d’“el
que hi ha de moment”.
Al seu llibre sobre les teories dels cineastes a l’Amèrica Llatina,
José Carlos Avellar (1995) explica com alguns dels conceptes
que García Espinosa proposa en el seu famós assaig ja estaven
en circulació des de la dècada de 1950 o fins i tot abans entre
cineastes de l’Amèrica Llatina com Fernando Birri, Nelson
Pereira dos Santos i Humberto Mauro. Per exemple, la idea
d’un ús creatiu i expressiu de la precarietat material. Avellar
també comenta com avui dia ja no està en l’horitzó la utopia
que l’art pugui desaparèixer en el tot, que el desenvolupament
tecnològic pugui portar a una ampliació democràtica de
l’activitat creativa, considerant que, per contra, com més es
multipliquen els mitjans de comunicació, més es requereixen
espectadors7. Per a Avellar, el que roman en vigor en el treball

teòric de García Espinosa és la defensa de la imperfecció com a
única possibilitat de supervivència del nostre cinema.
Però això és una premissa bàsica. Per mi, no obstant, el que hi
ha de més perdurable en el treball de Julio García Espinosa i
d’altres pioners del cinema de la revolució cubana és la cerca
d’un cinema popular. Hi ha una qüestió sempre vigent: com
fer un cinema que busqui la reflexió sense parlar tot sol? A
Cuba, durant les dècades de 1990 i 2000, cineastes com García
Espinosa, Gutiérrez Alea i Humberto Solás van realitzar
pel·lícules que poden considerar-se, en relació a la “prodigiosa
dècada” de 1960, un pas enrere en termes estètics. A Barrio
Cuba (2005), Solás proposa un diàleg amb el melodrama, i fins
i tot amb la telenovel·la, a Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez
Alea i Juan Carlos Tabío, 1993) hi ha un retorn al naturalisme,
al llenguatge corrent del cinema clàssic, i a Reina y Rey (Julio
García Espinosa, 1994) una tornada al realisme. Aquí, els
gèneres i estils ja no són pròpiament “subvertits”, sinó que
són utilitzats pel seu valor de comunicació, com una forma
de garantir la presència de l’interlocutor i fer del cinema una
intervenció efectiva en l’esfera pública8. Aquestes pel·lícules,
que podrien ser criticades per les seves opcions de llenguatge,
més aviat revelen la profunda coherència de García Espinosa
i dels seus col·legues de l’ICAIC, per als quals el diàleg amb el
públic sempre va estar per sobre de la mera cerca de l’expressió
personal. •

L’autora vol agrair a María Carbajal la traducció del text al
castellà i a Augusto Calil la revisió de la versió anglesa.
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El retorn del newsreel (2011-2016) a les representacions
fílmiques contemporànies de l’esdeveniment polític
The return of the newsreel (2011-2016) in contemporary cinematic
representations of the political event
Raquel Schefer

RESUM

ABSTRACT

Les representacions cinematogràfiques contemporànies de
l’esdeveniment polític (2011-2016) apunten cap a una dinàmica
dialèctica en curs d’“estructuració” i “desestructuració” de
les formes fílmiques. En els treballs de Jem Cohen i Sylvain
George registrant, respectivament, Occupy Wall Street (EUA),
el 15-M (Espanya) i, més recentment, Nuit Debout (França),
el retorn del newsreel subratlla el vincle entre les estructures
econòmiques i les manifestacions fílmiques, tot evidenciant un
procés dinàmic d’evolució formal. Des dels newsreels soviètics
fins al treball de Cohen i George, passant pel Nuevo Cine
Latinoamericano i el Newsreel Group estatunidenc, la dinàmica
dels newsreels permet reconsiderar, des d’una perspectiva tant
històrica com formal, la relació entre l’estètica i la política,
així com la distinció establerta entre cinema d’avantguarda/
experimental i polític. Aquestes qüestions seran examinades
a través de la noció operativa de “forma-esdeveniment”, que
permet reconciliar dues dimensions de la producció estètica:
una, que considera l’art com a reflex; l’altra, que l’examina
en termes dels seus resultats. El desenvolupament formal
dels newsreels des de la postguerra fins als contextos polítics
i culturals en què ha evolucionat actualment fa emergir una
genealogia més enriquida del cinema polític, revelant relacions
complexes –i una xarxa d’influències més enllà del cànon fílmic
nacional– entre el cinema polític històric i l’“estat de la forma”
d’aquest cinema.

Contemporary cinematic representations of the political
event (2011-2016) point to an ongoing dynamic dialectic
of ‘structuration’ and ‘destructuration’ of the film forms. In
the works of Jem Cohen and Sylvain George documenting,
respectively, Occupy Wall Street (USA), 15-M (Spain) and,
more recently, Nuit Debout (France), the return of the newsreel
highlights the link between the economic structures and the
film manifestations, while indicating a dynamic process of
formal evolution. From the soviet newsreels to the work
of Cohen and George, passing by the New Latin American
Cinema, and the North-American Newsreel Group, newsreel’s
dynamics enables to reconsider, from both a historical and a
formal perspective, the relationship between aesthetics and
politics, as well as the established distinction between avantgarde/experimental and political cinema. These issues will
be examined through the operation notion of ‘form-event,’
which allows to reconcile two dimensions of the aesthetic
production: one, which considers art as a reflection; another,
which examines it in terms of its outcomes. Newsreel’s formal
development from the post-war until the political and cultural
contexts in which it has currently evolved brings up a more
enriched genealogy of political filmmaking, revealing complex
relationships –and a web of influences beyond national film
canon– between historical political cinema and the ‘state of the
form’ of this cinema.
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Potser vaig filmar per lluitar contra.
(Robert Kramer, Berlin 10/90, 1990)
Les representacions fílmiques contemporànies de l’esdeveniment
polític (2011-2016) apunten cap a una dialèctica dinàmica en
curs d’“estructuració” i “desestructuració” (LUKÁCS, 2012,
1968)1 de les formes fílmiques, transposant els termes de la
teoria literària lukácsiana a l’estètica cinematogràfica. A les obres
de Jem Cohen i Sylvain George que registren, respectivament,
Occupy Wall Street (EUA), el 15-M (Espanya) i, més recentment,
Nuit Debout (França), el retorn del newsreel subratlla el
vincle entre les estructures econòmiques i les manifestacions
fílmiques, a la vegada que indica un procés dinàmic d’evolució
formal. Des dels newsreels soviètics fins a l’obra de Cohen i
George, passant pel Nuevo Cine Latinoamericano (Santiago
Álvarez, Glauber Rocha, Raymundo Gleyzer i Cine de la
Base, etc.), i l’estatunidenc Newsreel Group, la dinàmica del
newsreel permet reconsiderar, des d’una perspectiva tant
històrica com formal, la relació entre l’estètica i la política,
així com la distinció establerta entre el cinema d’avantguarda/
experimental i el polític. En aquest article aquestes qüestions
s’examinaran a través de la noció operacional de “formaesdeveniment”, que permet reconciliar dues dimensions de la
producció estètica: una, que considera l’art com a reflex; l’altra,
que l’examina en termes dels seus resultats. El desenvolupament
formal del newsreel des de la postguerra fins als contextos
polítics i culturals en què ha evolucionat actualment fa emergir
una genealogia del cinema polític més enriquida, que revela
relacions complexes –i una xarxa d’influències més enllà
del cànon fílmic nacional– entre el cinema polític històric
i “l’estat de la forma” (JAMESON, 1992) d’aquest cinema.
El newsreel com a forma fílmica
El newsreel és una de les formes fílmiques més importants
i recurrents de la història del cinema. Preponderant a la
primera meitat del segle XX, persistint a la segona meitat del
segle, especialment a través de la seva desestructuració per
part de les avantguardes (WOLLEN, 1975) estètiques (Jonas
Mekas) i polítiques (els ciné-tracts de Jean-Luc Godard,
el Grup Dziga Vertov, entre d’altres exemples), el newsreel
constitueix una forma fílmica transhistòrica i cosmopolita.
Conformada el 1911 per Charles Pathé, i caracteritzada en
el seu primer període pel predomini de la seva naturalesa
informativa per sobre de la dimensió estètica, així com
per procediments fílmics estandarditzats, el llenguatge del

1. La traducció catalana d’aquest article (incloses les cites) s’ha realitzat a partir
de l’original en anglès. En la versió anglesa, excepte que s’indiqui el contrari,

newsreel seria ben aviat reinventat per cineastes i col·lectius
de cineastes. La sèrie de newsreels de Dziga Vertov constitueix
un dels seus primers moments històrics de desestructuració.
El 1918, poc després de la Revolució d’Octubre, Mikhaïl
Koltsov, que encapçalava la secció de newsreels setmanals en
el Comitè de Cinema de Moscou, va contractar Vertov com
a assistent. En aquest marc, Vertov treballà conjuntament
amb Lev Kuleshov i Edouard Tissé. Vertov va començar
muntant material documental i es va convertir en muntador
de 43 edicions del Kino-Nedelya, el primer newsreel setmanal
soviètic. El material cinematogràfic es compilava en newsreels
orgànics, que llavors es distribuïen en trens i vaixells d’agitació
per tota la Unió Soviètica. El llargmetratge The Anniversary of
the Revolution (Godovshchina revolyutsii, 1919), per exemple,
estava totalment compost per material de newsreel muntat. El
1919, el cineasta va cofundar els Kinoks, un col·lectiu fílmic
que defensava el newsreel, en línia amb les idees de Lenin,
com a forma fílmica de la Revolució Soviètica. Vertov definia
el newsreel com «el camí del desenvolupament del cinema
revolucionari [sic]... Ens porta lluny dels caps dels actors
cinematogràfics i més enllà del sostre de l’estudi, a la vida, a
la realitat genuïna, plena del seu propi drama i de les seves
pròpies històries de detectius» (VERTOV, 1985a: 32). El 1923,
en relació al newsreel i la teoria del Kinoglaz (Kino-ull) (la
càmera com un instrument, tal com l’ull humà, per explorar els
esdeveniments de la vida quotidiana), considerava «el Kino-ull
com la unió de la ciència amb el newsreel per impulsar la batalla
per a la descodificació comunista del món, com un intent de
mostrar la veritat a la pantalla» (VERTOV, 1985b: 41-42).
El 1922 Vertov va començar la sèrie de newsreels Kino Pravda, una
versió cinematogràfica del diari del Partit, el Pravda. Bill Nichols
defensa que la praxis fílmica de Vertov, basada en el newsreel,
i els seus escrits teòrics van ser fonamentals per delimitar el
documental com a gènere cinematogràfic (NICHOLS, 2001).
Annette Michelson explica que «la preocupació de Vertov per
la tècnica i el procés» va dur a «un menyspreu pel mimètic»
(MICHELSON, 1985: XXV). Al seu torn, Nichols considera
que «el Kino-ull va contribuir a la construcció d’una nova
societat tot demostrant com els materials en brut de la vida
quotidiana, en ser atrapats per la càmera, podien reconstruirse sintèticament en un nou ordre» (NICHOLS, 2001: 218).
Si la sèrie de newsreels de Vertov és un pas decisiu en el
desenvolupament d’una altra forma fílmica –l’apropiació
de material d’arxiu (una tendència significativa de l’escola

totes les traduccions de textos que originalment no són en anglès són de l’autora.
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de cinema soviètica, que també pot trobar-se, per exemple,
a la filmografia d’Esfir Shub)–, la «reconstrucció» de la
«vida quotidiana» «en un nou ordre» a través del muntatge
cinematogràfic crea una tensió entre els materials en brut com
a petjades indèxiques i la seva reorganització i resignificació
dins d’un sistema formal, tot problematitzant el realisme i
la tradició mimètica. Vertov juga amb totes les possibilitats
del muntatge cinematogràfic, desconsiderant la continuïtat
formal i la cronologia per aconseguir una representació
poètica de la «realitat». Problematitzant la relació entre
cinema i realitat, representant mons reals i possibles, la sèrie
de newsreels de Vertov es troba al límit de dues concepcions
de la producció estètica: una, que, seguint el projecte de
l’estètica marxista, considera l’art com a reflex de la realitat;
l’altra, que reconeix els seus resultats en el camp social i en
l’esfera estètica, incloent en termes de mimêsis transformadora.
A partir d’aquell moment, el newsreel, en la seva forma nodominant, combinaria una poderosa innovació –fins al punt
de desnaturalitzar el mitjà cinematogràfic– amb el compromís
polític. El newsreel evolucionaria en una tensió poderosa i
dinàmica entre l’experimentació formal i el contingut polític.
Traçar la història del newsreel com a forma fílmica implica
doncs examinar els seus moments de desestructuració,
que sovint coincideixen amb períodes revolucionaris: la
Revolució Soviètica, com hem dit abans, la Revolució Cubana,
així com, entre d’altres exemples possibles, les revolucions
portuguesa i moçambiquesa. Els casos breument estudiats
en aquest article apunten cap a “forma-esdeveniments” o
“film-esdeveniments”, és a dir, representacions fílmiques
que no només reflecteixen la “realitat”, sinó que també
transformen la història cinematogràfica i la història en
general a través de la innovació estètica i el compromís polític.
Una petita història dels moments de desestructuració del
newsreel – I
L’Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC) va ser la primera institució cultural creada després
de la Revolució Cubana, el març de 1959. La llei del Consell
de Ministres del Govern Revolucionari de la República de
Cuba que feia néixer l’ICAIC defineix el cinema com «el més
poderós i suggestiu mitjà d’expressió artística i de divulgació
i el més directe i estès vehicle d’educació i popularització de
les idees» (Cine Cubano, 140, 1998: 13). Aquest és el marc
en què l’ICAIC va començar a produir el Noticiero ICAIC
Latinoamericano, un newsreel setmanal mostrat de 1960 a
1990 en un total de 1493 edicions d’uns deu minuts cadascuna.
La llei que creava l’ICAIC declara explícitament les seves
línies programàtiques: situant el cinema entre l’art («el més
poderós i suggestiu mitjà d’expressió artística i de divulgació»)
i la pedagogia/propaganda («i el més directe i estès vehicle
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d’educació i popularització de les idees»), anticipa la direcció
de la política cinematogràfica a Cuba. Per a Tomás Gutiérrez
Alea, «el cinema cubà va emergir com una faceta més de la
realitat dins de la revolució. Els directors van aprendre a fer
pel·lícules sobre la marxa... Atreien els espectadors més pel que
mostraven que per com ho mostraven» (GUTIÉRREZ ALEA,
1997: 108). De fet, l’equip del Noticiero ICAIC Latinoamericano
estava integrat per tècnics amb poca formació, com Álvarez,
que va ser l’únic director del programa durant més de tres
dècades. No obstant, el posterior desenvolupament del
cinema revolucionari cubà aviat trobaria un equilibri entre el
contingut i la forma. Tot mantenint la tensió productiva entre
el compromís polític i l’experimentació formal, els newsreels de
l’ICAIC exemplifiquen un dels principals conceptes del Tercer
Cine, la noció de Julio García Espinosa del “cine imperfecto”.
En el seu article seminal Por un cine imperfecto (1969),
García Espinosa afirma la potencialitat de la contingència
(concretament de la contingència tècnica) en relació al principi
de representació de la pel·lícula com un pas necessari cap a
«un procés “deselitari” [sic]» (1979: 24), la transformació dels
espectadors en «autors» (1979: 24), i per tant l’eliminació de
la separació entre el subjecte i l’objecte de la representació. En
paraules de García Espinosa, «al cinema imperfecte ja no li
interessa ni la qualitat ni la tècnica. El cinema imperfecte es pot
fer tant amb una Mitchell com amb una càmera de 8 mm. Tant
es pot fer en estudi com amb una guerrilla al bell mig de la selva.
[...] L’únic que li interessa d’un artista és saber com respon a la
següent pregunta: Què fa per saltar la barrera d’un interlocutor
“culte” [sic] i minoritari que fins ara condiciona la qualitat
de la seva obra?» (1979: 26). En línia amb les concepcions
d’altres cineastes llatinoamericans, com Rocha (els conceptes
d’“estètica de la violència” i “estètica de la fam”, desenvolupats
el 1965 en el seu manifest Estética da Fome [Estètica de la Fam],
que és citat a l’article [ROCHA, 2015], Ruy Guerra (la noció
d’“estètica de la possibilitat” [GUERRA, 2011]) o Octavio
Getino i Fernando “Pino” Solanas (“Tercer Cine” i “Cine
Liberación” [GETINO i SOLANAS, 2015]), García Espinosa
defensa que l’estètica de la imperfecció no només seria un
mitjà per aconseguir un cinema descolonitzat i no-dominant
(GRAMSCI, 2012; ALTHUSSER, 1973) –tot afirmant les
especificitats de la cultura cubana i llatinoamericana–, sinó que
també constituiria una nova poètica del cinema, definida com
una «poètica “interessada” [sic]» (1979: 25). Aquesta poètica
operativa s’aborda com una poètica transformadora, és a dir,
com una poètica que reflecteix el «procés revolucionari», però
que també el transforma, contribuint a fer «desaparèixer la
cultura artística com a cultura fragmentària de l’home» (1979:
25), portant l’art no a «desaparèixer en el no-res» (1979: 26), sinó
a «desaparèixer en el tot» (1979: 26). Tot suggerint la supressió
de l’esfera estètica, la desaparició de l’especialització artística,
i la «possibilitat de la participació universal» (1979: 25) –per
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tant la unificació del subjecte i l’objecte de la representació–,
García Espinosa considera que l’objectiu d’aquesta nova poètica
és «suïcidar-se, desaparèixer com a tal» (1979: 25). Aquesta
posició està a prop de la perspectiva assumida pel jove Karl
Marx als Manuscrits econòmics i filosòfics de 1844. En aquest
treball filosòfic immediatament anterior al «tall epistemològic»
de 1845 (ALTHUSSER, 1973), l’art es defineix com la
prefiguració de la sensibilitat intensificada dels homes alliberats
de l’alienació històrica. La producció estètica no respon a la
consciència col·lectiva real, sinó a una consciència possible,
una consciència futura (MARX, 2007). Més endavant Marx
revisaria aquesta posició, concretament en el tercer volum d’El
Capital. La literatura –el realisme francès– es percep a contrario
com el reflex o la representació d’una realitat socioeconòmica
donada, i per tant localitzada al nivell de les superestructures
ideològiques2, la concepció dominant de l’estètica marxista.
El Nuevo Cine Latinoamericno no s’ha de veure estrictament
com un moviment estètic notablement eclèctic, constituït per
œuvres extraordinàriament cinemàtiques, sinó com una praxis
teòrica (ALTHUSSER, 1973) del cinema, incloent un corpus
de textos especulatius, i mobilitzant, com havia fet el cinema
soviètic, un conjunt de nous modes de producció i distribució
fílmiques. En aquest sentit, el corpus cinematogràfic de l’ICAIC,
juntament amb les seves estructures de producció i distribució,
i l’acostament teòric d’alguns dels directors que treballaven a
l’institut, exemplifiquen aquest horitzó transcultural. Amb
una significativa producció documental de newsreels, però
també amb pel·lícules de ficció –com la notable Memorias
del subdesarrollo (1968), de Gutiérrez Alea–, les estructures
de producció i distribució de l’ICAIC exemplifiquen el “cine
imperfecto” de García Espinosa, un cinema que afirma la
potencialitat de la contingència. Els newsreels de l’ICAIC
es produïen molt ràpid, sovint amb un equipament tècnic
obsolet. Els newsreels es filmaven sobre pel·lícula d’acetat de
cel·lulosa amb cinta de so magnètica ORWO. Es feien còpies
en 35 mm per als cinemes, i en 16 mm per distribuir-se al
llarg del país amb el cine móvil. A més, el corpus de l’ICAIC
està constituït principalment per “film-esdeveniments”,
en la mesura que aquests films no només representen (o
reflecteixen) els processos revolucionaris (ALTHUSSER,
1973) cubà i internacional, sinó que també transformen la
història del cinema –aportant la base formal per als cinemes
cubà i llatinoamericà i el Tercer Cine– i la història en general
–modificant la percepció d’esdeveniments recents i històrics–.

important en el cinema, atesa la naturalesa indèxica de la
imatge fílmica) i com a força productiva, categories que en
elles mateixes suposen un intercanvi, i una tensió dinàmica,
entre el contingut polític i l’experimentació formal. En aquest
marc, l’ICAIC va treballar en dos fronts inseparables: d’una
banda, revisant la història i l’actualitat; de l’altra, transgredint
el cànon. Álvarez declara que la innovació formal de les seves
pel·lícules emergeix com a resposta als newsreels dominants
(ÁLVAREZ, 1970). En la seva opinió, «aquesta urgència del
Tercer Món, aquesta impaciència creativa en l’artista produirà
l’art d’aquesta època, l’art de la vida de dos terços de la població
mundial» (ÁLVAREZ, 2009). Now! (1965), d’Álvarez, potser
el newsreel de l’ICAIC més conegut, i Simparelé (1974),
d’Humberto Solás, s’erigeixen com a exemples d’aquests dos
gestos: reescriure la història i l’actualitat a través de la innovació
estètica i la transgressió del cànon. Les dues pel·lícules
proposen una contraestètica, o una estètica no hegemònica,
la primera innovant en el newsreel a través de noves formes
de narració, muntatge, apropiació de material d’arxiu, ús de
la banda sonora, i estratègies de détournement (DEBORD
i WOLMAN, 2006); la segona actualitzant la reconstrucció
cinematogràfica. A Now!, la imatge pren una nova llegibilitat
dialèctica, una restitució que és condició per a l’emergència
d’una contra-actualitat. A Simparelé, el dialogisme garanteix un
«contrapunt» (FERRO, 1993: 13) a la història de la revolució
haitiana, i a les seves repercussions en la història del continent.

La producció de l’ICAIC ens porta, doncs, a reconsiderar la
relació entre l’art com a reflex de la “realitat” (un problema

Els procediments formals dels newsreels de l’ICAIC i les
assumpcions teòriques subjacents en el seu paratext es podrien
inscriure en la genealogia del cinema soviètic. Tot i això, aquesta
declinació històrica també constitueix un moment important
de desestructuració del newsreel com a forma fílmica. En
aquest moment excepcional de la història, el newsreel es
troba en conflicte amb les estructures dominants, que estan
desestructurades. Aquest procés fa emergir una nova estructura,
que s’orienta cap a un nou estat d’equilibri, conformant una nova
estètica llatinoamericana i tricontinental. Al mateix temps, el
newsreel es redefineix no com un vehicle essencialment per a la
propaganda, sinó, a la inversa, com una forma cinematogràfica
guiada per una lògica emancipadora político-estètica. L’habilitat
dels newsreels de l’ICAIC per fer que el cinema aparegui com un
espai de confrontació, tot permetent a les imatges de fer visible
la transformació política juntament amb els seus procediments
estètics, poden trobar-se, de fet, en un rang ampli i heterogeni
de pel·lícules llatinoamericanes dels seixanta i setanta, des dels
films de Rocha Maranhão 66 (1966) i 1968 (una col·laboració
amb Affonso Beato) i La hora de los hornos (1968), de Solanas
i Getino, fins a Swift, Comunicados Cinematográficos del ERP

2. Si considerem les concepcions desenvolupades a la Introducció a la
Contribució a la crítica de l’economia política, de 1859, particularment en relació

al «desenvolupament desigual de la producció material i, per exemple, el de
l’art», la posició marxista es presenta molt més complexa.
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n° 5 y 7 (1971), de Raymundo Gleyzer, i Chircales (1964-1971),
de Marta Rodríguez i Jorge Silva, entre molts d’altres exemples.
El Noticiero ICAIC Latinoamericano va col·laborar en la creació
d’altres newsreels nacionals a països com Nicaragua (el newsreel
de l’INCINE) i Panamà (GECU). Tot i això, la seva influència va
més enllà d’Amèrica Llatina. Posteriorment a la independència
de Moçambic, per exemple, una delegació cubana que incloïa
Álvarez3 va visitar Maputo per instruir tècnics de l’Institut
Nacional de Cinema (INC) com a part d’un programa de l’ICAIC
per formar professionals cinematogràfics africans. L’estètica de
Kuxa Kanema, el programa nacional de newsreel moçambiquès,
estava clarament influenciada pels newsreels de l’ICAIC.
Ismail Xavier subratlla un gir singular que té lloc en els
seixanta: des d’un punt de vista estètic, el Cinema Novo brasiler
i el Nuevo Cine Latinoamericano qüestionen «la teleologia
que implica que és cosa dels països del centre... produir les
experiències artístiques més avançades» (XAVIER, 2007:
12). Per primera vegada en la història del cinema, l’hemisferi
Nord és representat en el cinema dels països de l’hemisferi
Sud, com passa, per exemple, a Claro (1975), de Rocha, una
pel·lícula en què el Tercer Món s’infiltra i tropicalitza les ruïnes
de l’antiguitat. Per primera vegada en la història del cinema,
els cinemes del Sud tenen un impacte estètic –i un impacte
intrínsecament polític, dins d’un marc de reciprocitat– en
les cinemes del Nord. El 1967, Rocha declara que «Jean-Luc
Godard és l’hereu del cinema novo [sic]» (ROCHA, 2006: 311).
Realment es pot percebre la influència de l’estètica del Nuevo
Cine Latinoamericano en la filmografia del Grup Dziga Vertov,
mentre que els ciné-tracts i el cinegiornali liberi manifesten
influències fortes dels newsreels de l’ICAIC, encara que la
seva genealogia pugui remuntar-se al cinema soviètic. En el
context de la Revolució Portuguesa de 1974-1975, col·lectius de
cineastes com el Grupo Zero i Cinequanon també produeixen
newsreels clarament influenciats pels newsreels de l’ICAIC.4
Una petita història dels moments de desestructuració del
newsreel – II
El Newsreel Group, un col·lectiu de cineastes, es crea el 1967
a Nova York per produir i distribuir cinema militant. El
Newsreel Group defensava formes col·lectives de producció
cinematogràfica i va jugar un rol important en el moviment
polític dels seixanta als Estats Units. La cooperativa va registrar,
per exemple, la Marxa sobre el Pentàgon del 1967, l’ocupació de
la Universitat de Columbia el 1968 i la Convenció Demòcrata

3. Álvarez va dedicar dues pel·lícules a la Revolució Moçambiquesa, Maputo:
Meridiano Novo (1976) i Nova Sinfonia (1982).

de Chicago aquell mateix any. Pel·lícules com The Case against
Lincoln Center (1968) o Off the Pig (1968), una de les primeres
pel·lícules sobre el Partit Pantera Negra, que inclou material
de reclutament i entrenament dels Panteres5, testifiquen la
influència de l’estètica dels newsreels de l’ICAIC en el col·lectiu.
La posterior desestructuració dels newsreels la duria a terme
Kramer, un dels fundadors del Newsreel Group. En una
entrevista a Cahiers du Cinéma el 1968, Kramer declara que
un moviment revolucionari s’estava construint als Estats Units
en aquell moment, tot afegint que no hi havia cap diferència
entre «el nostre» rol polític i «el nostre» rol com a cineastes
(DELAHAYE, 1968). La dimensió subjectiva del canvi polític
ja era en aquell moment un punt central del pensament de
Kramer: «Estem políticament compromesos en tot tipus de
coses no només com a cineastes, sinó també com a cineastes
polítics i fins i tot com a individus sense càmera, amb els nostres
cossos» (DELAHAYE, 1968: 51). Per a Kramer, que d’una forma
brillant fa servir la metàfora «a maison qui brûle» («una casa en
flames»), citant Luis Rosales, per caracteritzar Hollywood als
seixanta, la concepció i la praxis del cinema polític implicaria
doncs repensar les formes estètiques partint de la política. Al
número d’Hivern de 1968 de Film Quarterly, que dedica un
dossier especial al Newsreel Group, Kramer defineix el cinema
del col·lectiu: «A algunes persones les nostres pel·lícules els
recorden material de batalla: granuloses, la càmera amunt i
avall tot intentant aconseguir el material sense ser colpejada/
atrapada. Bé, nosaltres, i molts d’altres, estem en guerra.
[...] Volem fer pel·lícules que desconcertin, que sacsegin les
certeses, que amenacin, que no parlin suaument, sinó que, amb
sort, [...] explotin com granades a la cara de la gent, o obrin
les ments com un bon obrellaunes» (KRAMER, 1968-1969).
El cinema de Robert Kramer posseeix el poder d’articular la
política i la subjectivitat, i l’habilitat de pensar la tecnologia
creativament. Aquestes característiques són inseparables
d’una recerca formal relacionada amb la transició a un
cinema viscut, en què la política s’impregna de l’experiència
subjectiva, i la història col·lectiva és cercada per la memòria.
Kramer s’enfronta a l’estructura i la metodologia del cinema
militant: el seu cinema afirma, en la seva dimensió més
corporal, la política de la subjectivitat i la política del desig.
Kramer dirigeix Ice (1969) contra aquest teló de fons. La
pel·lícula ressegueix la història d’un grup militant de Nova
York en el context del COINTELPRO (Counter Intelligence

4. Álvarez va dirigir una pel·lícula sobre la Revolució Portuguesa, El milagro de
la tierra morena (1975).
5. One plus One, de Jean-Luc Godard, és del mateix any.
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Program, un programa encobert de la CIA per desarticular
organitzacions polítiques nacionals), i de la radicalització de
la lluita política. Dominique Noguez considera la temporalitat
incerta de la pel·lícula com un exemple de «cinema prospectiu»
(1987: 62), ja que representa un temps futur, reforçat per
la guerra imaginària diegètica entre els Estats Units i Mèxic.
La posada en escena d’Ice, la seva imatge granulosa, els seus
llargs plans-seqüència, els canvis focals i la ruptura de tota
forma de naturalisme, particularment en representar situacions
de pèrdua de visió o pèrdua de control, deu més a les formes
estilístiques del New American Cinema i del Nuevo Cine
Latinoamericano que a les del cinema militant. De tota manera,
el cinema militant està present a la pel·lícula com un element
metanarratiu a través dels curtmetratges didàctics, dirigits
pel grup militant fictici, que s’alternen amb la trama. L’estètica
d’aquests curtmetratges és simptomàticament molt propera a
la de les produccions del Newsreel i de la primera pel·lícula
de Kramer, FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional,
1965, codirigida per Peter Gessner), muntada exclusivament
amb imatges filmades pels lluitadors de la guerrilla veneçolana,
que insisteix que la revolució implicaria l’adopció de formes
reinventades de vida i la creació d’un nou ésser humà ideal.
El cinema militant és qüestionat i formalment superat per
Ice. Per a Nicole Brenez, el cinema compromès, a l’inrevés
del cinema militant, no «roman indiferent a qüestions
estètiques» (BRENEZ, 2011). Ben al contrari, «el cinema
d’intervenció només existeix en la mesura que planteja les
preguntes cinematogràfiques fonamentals: per què fer una
imatge, quina, i com? Amb qui i per a qui?» (BRENEZ, 2011).
Ice és una pel·lícula compromesa que críticament conté el
cinema militant com un element metanarratiu objectual. El
rol complex que Kramer juga a la pel·lícula com un dels seus
actors principals també la separa del cinema militant. En una
de les seqüències centrals, en Robert, interpretat per Kramer,
és emasculat per la policia secreta. El càstig emfatitza les
imbricacions entre política, subjectivitat i sexualitat, mentre
que el desenvolupament posterior de la trama indica una clara
separació respecte a la línia programàtica del Newsreel Group.
De fet, les marques subjectives i autorals de les pel·lícules de
Kramer estaven als límits del cinema militant, aconseguint una
desestructuració del newsreel com a forma fílmica. El Newsreel
Group va rebutjar Ice pel seu subjectivisme i la seva posició
política. No s’estrenaria fins al 1970, perquè el Newsreel Group
considerava que distribuir-la oficialment significaria admetre el
suport de la cooperativa a grups de lluita armada, als quals alguns
dels seus membres s’unirien posteriorment. Segons Eric Breitbart,
en aquell moment membre del Newsreel, Ice va contribuir a
«posar fi prematurament al grup» (BREITBART, 2001: 212).

A Milestones (1975), com a Ice, trobem un cos col·lectiu, una
comunitat política composta per una constel·lació de cossos
individuals en procés d’esdevenir –la Mary, que serà mare;
en Terry, un soldat desmobilitzat, assassinat per un policia;
la Helen (l’escriptora i cineasta Grace Paley), que munta una
pel·lícula sobre la Guerra del Vietnam; el militant polític que
tot just ha sortit de la presó i vol convertir-se en obrer...–.
Tot i això, la pel·lícula no és només el retrat comunitari o
generacional de la Nova Esquerra, sinó, més aviat, un assaig
cinemàtic sobre l’equació entre el col·lectiu i el subjectiu, els
límits i les contradiccions de la militància, les implicacions dels
cossos en la lluita política, i les regulacions biopolítiques. Per a
Serge Daney, «el càsting de [...] cossos [...] no crea ni un fresc,
ni una crònica, ni un document sinó un “teixit” [sic]» (DANEY,
1976: 55). L’entrellaçament del mosaic d’històries emergeix tant
de la seva articulació material com de les llacunes, els intervals i
les el·lipsis. La narrativa també s’estructura amb algunes escenes
d’una fisicitat i sinestèsia intenses: el part, una de les seqüències
centrals de la pel·lícula; l’escena de l’intent de violació de la Gail,
la construcció de la qual trenca definitivament la frontera entre
documental i ficció; en John, el ceramista cec, interpretat per
John Douglas, codirector de la pel·lícula i un dels fundadors
del Newsreel Group, aquell que no pot produir imatges sinó
objectes, que viu per això als marges de la societat postindustrial.
A la pel·lícula també hi ha un esdevenir-indi, particularment
present en l’ús de formes etnogràfiques per representar
la comunitat hippy, inspirada en la trajectòria biogràfica
de Kramer. La transformació és mencionada per un dels
personatges: «viure al desert [...] esdevenir indi». Els inserts
que puntuen la pel·lícula convoquen un contraplà històric,
resseguint la història i la iconografia de l’esclavitud, la
repressió de l’estat i les tecnologies del biopoder als Estats
Units. Hi ha un exterior que la pel·lícula recull, un intent
d’inscriure aquells cossos en els «passadissos desajustats»
(ELIOT, 2002) de la història, un moviment que té com a
contrapunt l’esforç per redefinir l’exterior, per revisar la història
nacional partint d’una intersecció singular de subjectivitats.
Scenes from the Class Struggle in Portugal (1977-1979),
codirigida per Philip Spinelli, desestructura el newsreel
com a forma fílmica. D’una banda, la narrativa s’estructura
amb la confrontació de dues temporalitats i espacialitats
diferents: 1975-1977, els anys de la filmació a Portugal; San
Francisco el 1978, l’espai i el temps del pròleg i l’epíleg de la
pel·lícula. La distància temporal i espacial afavoreixen una
representació analítica de la Revolució Portuguesa, que
es concep com un procés dinàmic. Hi ha una mediació
subjectiva explícita de la representació de la Revolució,
encarnada mitjançant la voice over, els modes d’enunciació,
els elements gràfics i, particularment, el pròleg i l’epíleg.
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Les dimensions subjectiva, autoreflexiva i autoreferencial del
pròleg i l’epíleg situen Scenes from the Class Struggle in Portugal
en un territori molt fràgil en la frontera del cinema polític i
l’autoretrat. La pel·lícula afirma la potencialitat de l’autoretrat
com a forma política en oposició a la ideologia d’objectivitat,
transparència i puresa del cinema militant i documental.

retorn i la desestructuració –concretament a través de la seva
declinació autoreferencial– del newsreel. A les pel·lícules de
Cohen i George que registren Occupy Wall Street, el 15-M i
Nuit Debout el retorn del newsreel subratlla el vincle entre les
estructures econòmiques i les manifestacions cinematogràfiques,
tot evidenciant el seu procés dinàmic d’evolució formal.

Scenes from the Class Struggle in Portugal és producte de la
reflexió sobre les parelles dialèctiques integrades en la noció
i la praxis de la Revolució. Aquestes parelles es presenten en
els intertítols següents: «esdeveniments/història, fets/principis,
actualitat/potencialitat [...] paraules/imatges [...] història/
memòria». El pensament dialèctic de Kramer troba les seves
equivalències formals en l’estructura narrativa multitemporal
i en la dinàmica fragmentària i discontínua del muntatge, tot
subratllant la intersticialitat anunciada pel títol balzaquià de
la pel·lícula. El tall abrupte dels newsreels amb els intertítols
fa visible la inactualitat de l’actualitat. Aquesta inactualitat de
l’actualitat també està present a l’interval entre els processos de
rodatge i de muntatge, que es fa visible per mitjà de tres elements:
la datació del pròleg i l’epíleg, els intertítols i la voice over.

En el seu “estat de la forma” (JAMESON, 1992), el procés de
desestructuració del newsreel és impulsat cap als seus límits
extrems, trobant-se en conflicte amb el teló de fons de les
formes fílmiques (les tradicions del newsreel i del cinema
autoreferencial), així com amb el teló de fons de l’experiència
política quotidiana. Concretament, a la filmografia de George
aquest procés fa emergir una nova estructura. Jameson
defensa que, amb el fracàs de les distincions tradicionals
entre les esferes del treball i el lleure, mirar les imatges és
fonamental per al funcionament de la majoria d’institucions
dominants (JAMESON, 2011). Jonathan Crary considera
que, sota unes condicions com aquestes, «la majoria de les
perspectives històricament acumulades del terme “observador”
[sic] es desestabilitzen» (CRARY, 2014: 47). Tot associant
una lectura crítica de la tradició del cinema d’avantguarda/
experimental i polític, el compromís polític i la innovació
formal, els newsreels contemporanis constitueixen autèntics
actes de visió –afirmant la productivitat de la imatge– en
una xarxa d’observació permanent (FOUCAULT, 1993).

Juntament amb els fragments de Rocha de l’obra col·lectiva
As Armas e o Povo (1975), un altre llargmetratge sobre la
Revolució Portuguesa, Scenes from the Class Struggle in Portugal
–i, en general, tot el cinema de Robert Kramer– representa un
moment de desestructuració del newsreel com a forma fílmica.
La subjectivitat es filtra conscientment en la representació de la
realitat, mentre que els procediments estètics i narratius “impurs”
tornen visible la inactualitat de l’actualitat. La subjectivització
del newsreel té lloc en un moment de gir autoreferencial del
cinema. Tot donant continuïtat a la tradició de l’autoretrat
pictòric i literari, les formes fílmiques autoreferencials
impregnen el treball de cineastes com Chantal Akerman, Juan
Downey i Godard. La proliferació de formes autoreferencials,
unificant el subjecte i l’objecte de la representació, subratlla
una tendència significativa del cinema polític als setanta.
“L’estat de la forma” del newsreel
Les representacions cinematogràfiques contemporànies de
l’esdeveniment polític apunten cap a una dialèctica dinàmica
en curs d’“estructuració” i “desestructuració” (LUKÁCS, 2012,
1968) del newsreel, i cap a un creuament dels límits entre
les declinacions “objectiva” i “subjectiva”/“autoreferencial”
d’aquesta forma fílmica. El problema d’aquests fenòmens
dinàmics formals és ampli i complex, i no es pot abordar
exhaustivament en el marc d’aquest text. El gir autoreferencial
del cinema en els setanta culminaria en l’anomenat “documental
creatiu”, el model contemporani canònic de documental. El cim
del “documental creatiu” coincideix simptomàticament amb el
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Des de 2009, el paisatge cinematogràfic ha estat prolífic en
treballs que no només constitueixen inscripcions fílmiques de la
història, documents visuals sobre l’emergència d’una “ciutadania
insurgent” (HOLSTON, 2009) i el procés de reconfiguració
de l’esfera pública, sinó que també estableixen un diàleg
fèrtil i transversal amb la història del cinema d’avantguarda/
experimental i polític, concretament el newsreel. Aquests objectes
fílmics interroguen l’actual estat de les coses –quan les imatges
esdevenen tecnologies de control– des del punt de vista d’una
anàlisi crítica de les formes dominants de representació visual.
Gravity Hill Newsreels (2011), de Cohen, està formada per
una sèrie de deu newsreels sobre el moviment Occupy Wall
Street. La sèrie es va concebre per mostrar-se al New York
IFC Center Cinema, precedint, com en el passat, la projecció
d’un llargmetratge. La representació de l’esdeveniment polític
es basa en l’exploració de la lògica del pla/contraplà, així
com en la contraposició de la verticalitat (l’arquitectura) amb
l’horitzontalitat (la gent). A través d’un muntatge virtuós
i un ús expressiu de la música de l’ex-Fugazzi Guy Picciotto,
Cohen aconsegueix entrellaçar, oposant-los, l’arquitectura de
Manhattan i els moviments col·lectius dels ciutadans en una
narrativa orgànica que renova el newsreel com a forma fílmica.
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Vers Madrid ! – The Burning Bright (2011-2014), de George, es
defineix, a la seva sinopsi oficial, com un «newsreel experimental
que intenta presentar algunes experimentacions polítiques i
noves formes de vida». Constitueix un manifest d’insurrecció
estètica obert a tres temporalitats diferents: en primer lloc, els
esdeveniments polítics del 15-M a Madrid; en segon lloc, la
història de la lluita de classes i la història del cinema d’avantguarda/
experimental i polític, evocat com a memòria i com un tema que
la pel·lícula reactiva; finalment, el futur, és a dir, les variacions
i transformacions històriques en curs, gairebé imperceptibles,
condensades en imatges dialèctiques i tàctils de llums radiants,
gira-sols, cossos indisciplinats i luminescència resistent.
La lluita de classes i les relacions de classe es representen a través
de les accions col·lectives del cos social. En l’heterogeneïtat
dels seus materials, la pel·lícula recull múltiples referències
literàries i cinematogràfiques, movent-se de William Blake
(The Burning Bright) a Kramer (el seu subtítol és Scenes from
the Class Struggle and the Revolution, evocant Scenes from the
Class Struggle in Portugal) a Calderón de la Barca i Federico
García Lorca. Els plans contrapicats, el complex disseny de so
multitemporal, el treball de les el·lipsis, el muntatge dialèctic
orgànic a través de salts qualitatius, formals i materials,
que expandeixen i subratllen la dimensió temporal dels
esdeveniments, els talls secs i directes que vinculen visual i
narrativament l’individu, la gent i les arquitectures urbanes
on la paraula flueix són els principals trets formals que
permeten a George organitzar una narrativa que expressa
les complexes confrontacions socials del capitalisme tardà.
La genealogia de Vers Madrid ! es pot remuntar al cinema
soviètic i als diferents moments de desestructuració del
newsreel analitzats en aquest text. Tot i això, una nova
estructura emergeix de la combinació d’aquests procediments
amb elements de la declinació autoreferencial del newsreel.
En algunes seqüències del film, George és aturat per la policia
i ha de fugir. Els plans càmera en mà, tremolosos, oblics,
revelen la presència del director i la seva implicació efectiva i

afectiva en els esdeveniments. A Paris est une fête – Un film
en 18 vagues (2017), la pel·lícula més recent de George, el
registre de Nuit Debout s’alterna amb seqüències en què les
flâneries del cineasta esdevenen una variació programàtica
de la figura pasoliniana de la «subjectiva indirecta lliure»
(PASOLINI, 1991). Aquest mode de percepció i enunciació
cinematogràfiques estableix un sistema de relacions entre el
dins i el fora de la visibilitat, la possibilitat i la impossibilitat
de representar la “realitat”, què és i què pot haver estat,
mons real i possible. Al mateix temps, subratlla el lapse
entre la representació cinematogràfica i la percepció natural.
Conclusió
Aquest text ha volgut examinar l’evolució històrica i formal del
newsreel com a forma fílmica, focalitzant-se en els seus principals
moments de desestructuració. Els moments de desestructuració
del newsreel coincideixen amb esdeveniments polítics
excepcionals, com ara la Revolució Soviètica, la Revolució
Cubana, la recessió generalitzada de l’economia capitalista a
partir de 1974 (MANDEL, 1974) i les formes contemporànies
d’insurrecció. El procés dinàmic d’evolució formal del newsreel
apunta doncs cap al vincle entre les estructures econòmiques i
les manifestacions fílmiques –un principi que es podria aplicar
a l’evolució de totes les formes fílmiques–. Tot i això, aquest
procés transversal de mutació permanent mostra la capacitat
del cinema no només de representar, sinó també de transformar
la “realitat”. Els casos estudiats en aquest article apunten cap
a “forma-esdeveniments” o “film-esdeveniments”, és a dir,
representacions fílmiques que no només representen la “realitat”,
sinó que també transformen productivament la història del
newsreel, la història del cinema, i la història en general. Per
tant, l’evolució del newsreel sembla produir-se tant contra el
teló de fons de les formes fílmiques com contra el teló de fons
de «l’experiència quotidiana de la vida» (JAUSS, 2013), i tenir
un impacte en aquestes dues esferes. En aquest marc, el cinema
polític implica sempre innovació formal. Implícit en aquesta
definició es troba el curtcircuit a tota oposició binària i tosca
entre el cinema polític i el cinema d’avantguarda/experimental. •
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i, finalment, l’actitud de l’espectador davant de les imatges, que,
per a ell, no pot sacrificar mai la seva capacitat d’imaginar.
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suggest that the movement possessed the creative spontaneity
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Aquest text fou escrit per José Carlos Avellar (1936-2016) per
a l’exposició i seminari Tudo é Brasil, organitzada per Lauro
Cavalcanti i realitzada pel Paço Imperial i l’Instituto Itaú
Cultural a Rio de Janeiro, d’agost a octubre de 2004, i São Paulo,
de novembre de 2004 a febrer de 2005. La versió original en
portuguès es troba a la seva pàgina web www.escrevercinema.
com.
1.
Imaginem una cosa que sigui al mateix temps ostra i vent. La
petxina, la closca, l’immòbil, el tancat i també l’obert cap a totes
bandes, el que no té forma ni cos, el que és només moviment.
Vegem el títol de la pel·lícula de Walter Lima Jr., La ostra y
el viento (A Ostra e o Vento, 1996), como si es volgués referir
no tan sols als personatges, a l’avinença entre la Marcela i en
Saulo (ella l’ostra, ell el vent) o a la desavinença entre en José
i la Marcela (ell l’ostra, ella el vent), sinó com una imatge que
suggereix a l’espectador una manera de veure la pel·lícula (o,
en un sentit més ampli, una manera de veure tota i qualsevol
pel·lícula). Pensem el títol com el buf primer per a la construcció
d’aquesta pel·lícula, la idea que organitza la història i la manera
de narrar-la; i també com a expressió d’una immobilitat tota
ella moviment: l’especial relació entre l’espectador i la pel·lícula
a l’instant de la projecció. No el cinema en el moment en què
l’espectador prossegueix i reinventa en la imaginació el que
ha vist en la projecció, sinó el cinema a l’instant en què és
només imatge davant dels ulls. La relació entre la pel·lícula i
l’espectador a l’instant de la projecció és un obert/tancat, un
moviment/immòbil. La pel·lícula (que passa oberta com aire en
moviment, bufa cap a totes bandes en el tancat de la pantalla)
és ostra i vent. L’espectador (que, aturat a la sala de projecció
com una petxina dins d’una altra, mou la imaginació cap a totes
bandes) és vent i ostra.
2.
Imaginem el cinema brasiler de la dècada de 1960, no
exclusivament però especialment el Cinema Novo, com un
equivalent de la parla. A partir d’aquí potser sigui possible pensar
el cinema brasiler d’avui com un equivalent de l’escriptura, com
una manera d’escriure la manera de parlar dels anys seixanta.
Imaginem encara les pel·lícules brasileres de la dècada de 1960
com una parla personal, autoral, com a resultat del que podríem
anomenar un cinema de realitzador. A partir d’aquí potser sigui
possible pensar el cinema fet abans del Cinema Novo com un
cinema d’espectador, com una temptativa d’imitar la manera
d’escriure del Hollywood d’aleshores; i pensar un cinema
d’espectador i un cinema de realitzador com impulsos bàsics no
de la idea sinó de la pràctica del cinema; en particular de la
pràctica del cinema en grups socials sotmesos a la colonització

–política, econòmica o cultural–. La colonització pot haver
estat la violència que una nació imposa a una altra o que, dins
d’un mateix país, una parcel·la de la societat imposa a una altra;
el colonitzador pot haver enviat tropes o tan sols pel·lícules,
no importa; quan un grup econòmica i materialment més fort
imposa a un altre, per mitjà d’una pressió qualsevol, la inhibició
que impedeix la lliure invenció i condiciona les persones a
comportar-se com a espectadors, tots es tornen més ostra que
vent –i no només com a espectadors d’una pel·lícula.
3.
Potser, en realitzar Limite (1930), Mário Peixoto intentés
dialogar amb part de l’avantguarda fotogràfica europea del
final de la dècada de 1920, Moholy-Nagy, Kertész, Burchartz,
Man Ray, Hausmann, Renger-Patzsch, Rodtchenko. Potser,
en realitzar Ganga bruta (1933), Humberto Mauro busqués
dialogar amb una altra part de l’avantguarda fotogràfica
europea, Cartier-Bresson, August Sander, Alfred Stieglitz;
diàleg directe i conscient o mediat per qualsevol altra imatge,
de revista impresa o cinema, influenciada per ells, perquè
potser Peixoto i Mauro estiguessin efectivament en diàleg amb
la creença general que el cinema ens fa veure més i millor.
Llavors Vertov parlava de la possibilitat de «tornar visible
l’invisible, d’il·luminar la foscor, de veure sense fronteres i
sense distàncies»; llavors Grierson parlava de la possibilitat
d’«observar i seleccionar instants de la vida mateixa per crear
un art nou». Mauro, en diàleg amb Grierson, buscava portar
el brasiler a veure’s millor a la pantalla, portar al cinema «el
nostre ambient, la terra, el poble, Brasil tal com és». Peixoto,
en diàleg amb Vertov, busca mostrar que el cinema ens porta a
veure menys i pitjor, torna invisible el visible –i aquí rau la seva
força–. El que es veu es mostra només per establir una tensió
amb el que no es veu. El cinema tapa, amaga, talla, comença de
fet amb un tall, com si la veu de comandament feta servir per
interrompre el pla, «talla!», marqués l’inici de tot plegat. Potser
sigui possible que ens fotografiem com a part (i no com un tot),
una fotografia abans del digital i que, davant dels ulls, estengui
per un temps infinit el procés de revelat, el paper fotogràfic en
el revelador, la imatge es forma i al mateix temps es modifica
per petites entrades de llum. Potser així ens revelem tal com
va observar Walter Lima Jr. en una declaració per al primer
número de la revista Cinemais (setembre/octubre de 1996):
«és significatiu que hi hagi dins del cinema brasiler dos títols
que són arquetips tan clars de la nostra recerca, que són Limite
i Ganga bruta. Una cosa que has de refinar i una cosa que
determina el teu espai, suggerint al mateix temps que existeix
més enllà d’ell. Això és estrany, però d’alguna manera crea un
paràmetre.» (MATTOS et al., 1996)

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. IV · Nº 9 · 2016

71

JOSÉ CARLOS AVELLAR

4.

7.

Imaginem que la qüestió pugui ser pensada al mateix temps
com a ostra (tot és Brasil) i vent (Brasil és tot).

Imaginem un espectador estranger. Estranger no perquè
ocasionalment es trobi fora del país en què va néixer, sinó
perquè és estranger com a condició; o perquè sobreviu fora de
l’espai en què podria realitzar-se; o perquè les condicions de
recepció d’un informatiu, d’una telenovel·la o d’una pel·lícula
a la televisió feren d’ell un observador desatent, i sempre
estranger respecte a la imatge que té davant. Quan, al llarg de
l’aventura narrada a Terra Estrangeira (1996), de Walter Salles
i Daniela Thomas, la brasilera Alex, que ha emigrat de Brasil a
Portugal, ven el seu passaport (avui dia un passaport brasiler,
diu el comprador, no val res), o quan diu que sent pena pels
portuguesos (perquè després del gran esforç per travessar l’oceà
acabaren descobrint Brasil), quan actua i parla així l’Alex no tan
sols es comporta coherentment amb el context de la història
que la pel·lícula ens explica. També, i principalment, expressa
en un gest dramàtic el sentiment que s’apoderà de joves de la
classe mitjana brasilera a inicis de la dècada dels 90. L’aventura
a la pantalla viu en una altra dimensió el que els espectadors
visqueren de veritat: la sensació de pertànyer a un país que
no funciona, de no tenir arrels ni identitat, de viure la seva
terra com una terra estrangera, de sobreviure (recordem dues
imatges de la pel·lícula) com una nau embarrancada en un banc
de sorra, com un cotxe disparat per creuar la frontera.

5.
Imaginem que no tot el que és nostre ens pertanyi i que no
ens agradi posseir part del que és nostre. Com observa Nelson
Pereira dos Santos, en la conversa amb Maria Rita Galvão sobre
la Vera Cruz (1981): «Volíem un cinema que reflectís la realitat
brasilera, com si fos possible un cinema fet aquí que no reflectís,
que no es relacionés amb la realitat que li donava origen. Com
si la mateixa Vera Cruz no fos el reflex de mil coses». Una frase
de Zavattini (com digué Nelson: «nosaltres no ens recolzàvem
pròpiament en el seu sistema d’idees, eren més aviat frases»):
«el cinema ha de buscar la veritat, la poesia ve després». Una
imatge d’Eisenstein (com digué Leon Hirszman: «vaig veure el
Potemkin i em vaig tornar boig! Vaig pensar que estava davant
del renaixement, saps?»). Recordem: O Grande Momento (1958)
de Roberto Santos; Pedreira de São Diogo (1962) de Hirszman.
Imaginem: Zavattini i Eisenstein com la samba, la promptitud i
altres bossas. La Vera Cruz, cosa nostra?1
6.
Imaginem que les pel·lícules brasileres, per sobre de les històries
explicades a cadascuna d’elles, diguin totes plegades que tenim
de nosaltres mateixos una visió fragmentada. Potser el cinema,
potser fins i tot el país com un tot, visqui un procés semblant
a aquell que al documental O Fio da Memória (1991) Eduardo
Coutinho presenta com a condició imposada a la cultura negra:
amb l’abolició, el negre, analfabet, desaculturat, sense ciutadania
i sense família, hagué de lluitar contra la desagregació i reunir
els fragments de la seva identitat i construir «el Brasil segons
nosaltres mateix2», com anota al seu diari Gabriel Joaquim
dos Santos. Ell va viure al municipi de São Pedro d’Aldeia, a
menys de 200 quilòmetres de Rio de Janeiro, on construí la
seva casa, la Casa da Flor, amb pedaços de tot allò arreplegat
a les escombraries –bocins de vidre, rajoles trencades, trossos
de maó, pedra o fusta– i anotà regularment en una sèrie de
quaderns fragments de la vida brasilera des que va aprendre
a llegir, als 34 anys, el 1926, fins a la seva mort, als 92 anys, el
1985. Imaginem que les pel·lícules brasileres narren les seves
històries amb ulls semblants als d’en Gabriel, entestats en
construir una casa, un lloc, un país.

1. L’autor fa referència aquí al conegut tema de samba de Noel Rosa «São Coisas
Nosas», la tornada del qual diu: «O samba, a prontidão / e outras bossas, / são
nossas coisas, / são coisas nossas!». La traducció catalana seria: «La samba, la
promptitud / i altres bossas, / són nostres coses, / són coses nostres!» Bossa
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8.
Imaginem que pensar l’art com a expressió d’una realitat
concreta signifiqui pensar al mateix temps la realitat com a una
expressió de l’art, o, per no exagerar en la imaginació, pensar
l’art com a possibilitat d’anticipar-se a un fet concret i expressar
una realitat que encara no existeixi.
9.
Imaginem que Joaquim Pedro de Andrade en dir,
el 1966, en declaracions per a O processo do Cinema
Novo d’Alex Viany (2001), que «hi ha sempre una capa
d’interpenetració, de comunicació, entre la intel·ligència dels
països més desenvolupats i la nostra, la dels països menys
desenvolupats», anés a la recerca no precisament d’un diàleg
amb l’avantguarda europea o nord-americana sinó més
exactament amb l’expressió llatinoamericana d’aleshores.
Amb Solanas, «els països subdesenvolupats són víctimes d’un
neocolonialisme on l’estandardització de models culturals

és un terme de difícil traducció en aquest context, ja que aglutina significats
d’ornament arquitectònic convex, vocació o talent, moviment del cos en
caminar i forma de fer les coses.
2. Discordança gramatical en l’original: «nós própio».

IMAGINACIÓ

substitueix exèrcits d’ocupació»; amb Glauber, «un cinema
d’economia subdesenvolupada no haurà de ser culturalment
subdesenvolupat»; amb Nelson Pereira dos Santos, «el que
proposem és un cinema lliure de les limitacions de l’estudi,
un cinema dels carrers, en contacte directe amb el poble i
els seus problemes». En Joaquim, en dir que ningú deixa «de
rebre informació de l’avantguarda cultural del món sencer»
i de ser, «evidentment, abastat per aquesta informació»,
dóna continuïtat a la discussió que es feia aleshores: com
rebutjar «valors i processos directament importats i sense una
vinculació més veritable amb la nostra realitat»? com «trobar
els processos legítimament brasilers»? En Joaquim recorda la
temptativa d’una presa de posició en relació a aquest problema
a la Setmana d’Art Modern i diu: «hi sortiríem guanyant si
tornéssim a analitzar el moviment del 22 en relació al que
ocorre actualment».
10.
Potser, pla tancat (com a ostra) sobre O Cangaceiro (1953), les
afirmacions radicals (més que vent, ventada) de Lima Barreto i
de Glauber podrien llegir-se com una suggestió que la solució
per al nostre es troba en el nostre, en el Brasil fet per nosaltres
mateix3, («qui pensi de forma diferent és ruc i antipatriota»),
i que el problema per al nostre es troba en la dificultat de
localitzar on està el nostre («Qui som? Quin cinema és el
nostre?»). En una carta escrita el 1954 per a O Estado de São
Paulo (citada per Alex Viany a Introdução ao cinema brasileiro,
1959) Lima Barreto diu que «si admetem que hi ha d’haver
i s’ha de produir una contribució brasilera al cinema-art
internacional és més aviat en el contingut de les pel·lícules
que en la forma tècnica exterior. En el cas del cinema brasiler
i en defensa de la nostra cultura, ha d’importar i comptar
més la representació que la presentació. Generalment, els
enzes en cinema, els babaus de l’art cinematogràfic, es queden
bocabadats davant d’una fotografia límpida, d’un so audible,
d’un muntatge mínimament estrany, d’una angulació à la
russe. El que es troba darrere de tot això –l’essència, l’autèntica
intenció de la pel·lícula, el missatge, la intenció filmològica–
és quelcom que no els interessa, que no veuen, ni sospiten de
la seva existència. La tècnica de presentació, l’aspecte exterior
del cinema, el continent del filmològic, la fotografia en blanc i
negre o color, el so estereofònic o no, els decorats sumptuosos o
tan sols ajustats a l’acció, el cinemascopi, la tercera dimensió, la
vistavisió, els trucs de vegades miraculosos, el maquillatge, els
moviments de càmera estrafolaris: tot això pràcticament ja s’ha

3. Veure nota 2.

portat a les últimes conseqüències en el cinema dels gringos. I,
mentre no descobrim, per expressar-los, els nostres temes, dins
del propi, del nostre, del concepte estètic-fílmic-cinematogràfic
eminentment vilatà-pagès-mestís-camperol-rústic4, com
voldria Mário de Andrade i volen els escassos homes de cultura
de Brasil, no trobarem la forma audiovisual de generalitzar,
de disseminar la nostra cultura –incipient, sí, però autèntica,
veritable, irrefutable–. Qui pensi de forma diferent és ruc i
antipatriota».
Potser es pugui dir que en discutir O Cangaceiro a Revisão
crítica do cinema brasileiro (1963), mogut per la idea de Dios
y el diablo en la tierra del sol (Deus e o Diabo na Terra do Sol,
1964), que començava a filmar en aquell instant, Glauber veié
Lima Barreto al mateix temps com a «ateu i catòlic, patriota i
reaccionari, progressista i desenvolupista, ni dreta ni esquerra»,
«un parnassià armat de molta informació pèssimament
interpretada»; com el director d’una pel·lícula dirigida a un
espectador «educat en la mitologia idealista del western» i
que no situa «el cangaço, com a fenomen de rebel·lia místicoanàrquica sorgit del sistema latifundista del Nord-est, agreujat
per les sequeres». Per a Glauber, Lima, «sense haver entès la
novel·la de cangaço i sense haver interpretat el sentit de les
novel·les populars del Nord-est», féu «un drama d’aventures
convencional i psicològicament primari», una «epopeia a
ritme de corrido mexicà». No obstant, per darrere del radical
desacord, els dos textos semblen concordar que la contribució
brasilera al cinema estaria «més en el contingut de les pel·lícules
que en la forma tècnica exterior» (com diu Lima Barreto a la
seva carta) perquè «una habilitat tècnica no pot ser el suport
d’una expressió com el cinema» (com diu Glauber a la seva
Revisão).
11.
Imaginem que l’espectador que contempla una obra està
davant del producte d’un procés que ha partit d’un acte de
contemplació de la realitat objectiva, com proposa Tomás
Gutiérrez Alea a la seva Dialéctica del espectador (1982); que
una obra es dirigeix no exclusivament però prioritàriament
a un espectador privilegiat, i que busca il·luminar-se a partir
del diàleg amb aquesta alteritat; si així és, podem suposar que
en una determinada etapa del procés d’invenció d’una obra, el
realitzador, com a espectador en l’acte de contemplació, privilegiï
una determinada obra com a fragment de la realitat objectiva
que il·luminarà la seva creació; la qüestió no es troba, per tant,

4. L’original empra una sèrie de termes eminentment brasilers de difícil
traducció: «matuto-caipira-caboclo-campeiro-sertanejo».

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. IV · Nº 9 · 2016

73

JOSÉ CARLOS AVELLAR

en la relació amb l’altre sinó en la tria del seu altre. Imaginem,
encara, com suggereix Hélio Oiticica a Situações da vanguarda
no Brasil (1966), que «l’objecte d’art és una qüestió superada,
una fase que ha passat», i que l’artista ha de «buscar una manera
de donar a l’individu la possibilitat d’experimentar la creació,
de deixar de ser espectador per ser participant». Imaginem l’art
com el que transforma l’espectador en creador, invitació a la
creació com proposaren Fernando Solanas i Octavio Getino a
La hora de los hornos (1968). La pel·lícula recorda el que va dir
Frantz Fanon el 1961 a Els condemnats de la terra: (en la lluita
contra el colonialisme ningú pot escapolir-se) tot espectador és
un covard o un traïdor. La invitació a pensar com Alea (amb
Marx en la memòria: la producció d’una obra d’art no elabora
només un objecte per a un subjecte sinó també un subjecte per a
un objecte): realitzador i espectador és tot el mateix.
12.
Imaginem que la qüestió resumida en certa ocasió per Glauber
en dues interrogacions enganxades l’una a l’altra –Qui som?
Quin cinema és el nostre?– sigui no la pregunta sinó la resposta.
Imaginem que som pregunta.
13.
Imaginem una expressió no articulada tal com un discurs
s’articula per escrit: així són les primeres imatges, tremoloses i
fetes gairebé només de blanc, de Vidas Secas (1963), de Nelson
Pereira dos Santos. Plans llargs, gairebé buits, blanc sobre
blanc, la càmera en mà de l’operador camina a la vora de la
família d’emigrants; les imatges sorgeixen a la pantalla com si
fossin un pensament en construcció, pensat en veu alta, una
correspondència visual de la parla: de la pronunciació més
accentuada d’una paraula i del so mig empassat d’una altra al
mig de la frase; del gest que acompanya la parla i completa el
sentit del que s’ha dit tan sols a mitges i de la puntuació de
vegades irregular, de les pauses que marquen la recerca de
l’expressió correcta. En fi, el blanc intens i la tremolor de la
imatge es poden prendre com a correspondències de tot el
que sembla imperfecció quan la llengua parlada es compara a
la llengua escrita. Imaginem més, una parla amb prou feines
organitzada com a llengua, fenomen essencial, rudimentari,
expressió en estat pur, del tot inarticulada: així són les imatges
de Dios y el diablo en la tierra del sol de Glauber, aquelles en què
la càmera puja, com de genolls, al costat dels beats de Sebastião,
les pedres del Monte Santo; aquelles altres en què gira al
voltant de Corisco o corre al costat d’Antônio das Mortes. Ni
una llengua estrangera i desconeguda ni una desarticulació
provocada pel mal ús de la llengua: aquí es parla com si no
existís encara cap llengua, com si tot estigués per inventar,
com si una nova manera de sentir i pensar el món s’estigués
inventant en aquell instant, com si allà hi hagués una paraula
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mai dita abans. Per simplificar la qüestió: pensem la llengua com
un cinema resultant del muntatge de dos plans ben diferents
entre si, de vegades aparentment en conflicte però en realitat
complementaris: la parla i l’escriptura; el primer, natural i obert
com el pla d’un documental; el segon, disciplinat i construït
com el pla d’una pel·lícula de ficció. Pensem el cinema de la
dècada de 1960 com equivalent a la parla no perquè intentés
interpretar visualment la manera de parlar dels brasilers, no
perquè intentés una operació semblant a aquella realitzada
quan una pel·lícula es recolza en l’escriptura per estructurar la
seva narrativa; als anys seixanta el cinema fou més parla que
escriptura perquè es va expressar amb el directe i l’articulació
tan sols parcial de la llengua parlada; perquè es va expressar fins
i tot amb equivalents de la (diguem-ho així) paraula abans de la
paraula, amb equivalents d’aquell instant en què, per expressar
una cosa qualsevol que encara no ha guanyat nom, existeix
només una interjecció, un crit, un grunyit, un gest mut, la parla
més sentiment que raó. Imaginem: la realitat era llavors sentida
com cinema in natura. La vida sencera «en el seu conjunt
d’accions és un cinema natural i viu: i en això és lingüísticament
l’equivalent de la llengua parlada». Amb la memòria i els somnis
com a «esquemes primordials», el cinema és el «moment escrit
d’aquesta llengua natural i total, que és l’acció dels homes en
la realitat». El cinema com la llengua escrita de la realitat,
imaginava aleshores Pasolini. En diàleg amb aquesta manera
de sentir la realitat com un cinema in natura, el Cinema Novo
s’imaginava com a llengua parlada, natural i total, acció en la
realitat, gairebé com si a la pantalla no existís cap pel·lícula, la
representació com una re-presentació/reinvenció de la realitat,
com a llenguatge primer. Efectivament, primer: pensament en
articulació, pensament al desert, a la frontera, a l’instant entre
l’encara no-conscient, l’encara no-present, i la possibilitat de
guanyar forma i expressió.
14.
Imaginem que fer cinema entre nosaltres sigui com dictar
una carta per a la Dora d’Estación central de Brasil (Central do
Brasil, Walter Salles, 1998): són poques les possibilitats que la
carta es porti a correus i arribi al destinatari. I són mínimes
les possibilitats que la Dora, encara que es decideixi a prendre
la improbable decisió de dur la carta a correus, trobi carters
interessats a distribuir correspondència nacional. Per als carters
de cinema, la carta és també la que ve de l’exterior, escrita en
una altra llengua i amb un altre segell. Imaginem que la lliure
imaginació cinematogràfica es pugui confondre de vegades amb
el treball de doblatge que posa diàlegs en portuguès a pel·lícules
estrangeres, tal com és dibuixat a Dias Melhores Virão (1990),
de Carlos Diegues, en què la morena dobladora brasilera veu la
rossa actriu americana amb la seva veu a la televisió i comenta:
«mira, jo a la televisió!».

IMAGINACIÓ

15.
Imaginem el que Nelson Pereira dos Santos va dir una vegada
per resumir el sentiment que impulsava la seva generació a
mitjan anys 50 –«No era simplement cinema el que nosaltres
volíem, era cinema brasiler»– com a una expressió dirigida
menys al cinema estranger que a les pel·lícules que fèiem
llavors, adaptacions de tendències estrangeres. Ell explica en
declaracions a Maria Rita Galvão per a Burguesia e cinema:
o caso Vera Cruz el que aleshores es debatia: «Es procurava
copiar el cinema internacional en l’estructura dramàtica, en el
llenguatge, en la temàtica, en tot [...] per exemple, el negre no
apareixia a les pel·lícules a no ser que fos en papers determinats,
estereotipats per a negres, com Ruth de Souza, que era sempre
la criada. Això era un prejudici, era el negre percebut des
del punt de vista del blanc, burgès, era una característica del
cinema americà transportada al cinema brasiler. Allà negres
i blancs vivien en mons estancs, aquí no, la interrelació era
molt més gran, tot i que amb prejudicis, i hi havia també molt
mulat emblanquit circulant pel món dels blancs. Però no a les
pel·lícules. El tipus mateix dels actors era americanitzat, les
noietes maquillades a l’americana, un munt d’actors amb els
cabells tenyits de tons més clars, el tipus de comportament
tan poc nostre, artificial per a nosaltres, encara que fos –jo
crec que ho era– natural a les pel·lícules americanes. Etc. El
mateix ús de la llengua portuguesa en el cinema paulista no
tenia sentit, era totalment fals; hi havia un prejudici respecte
a posar a les pel·lícules la llengua parlada corrent, equivocada,
que és de fet la nostra. Nosaltres parlem malament moltes
vegades, jo parlo malament, tu parles malament, i els dos tenim
formació superior... Però, si és així com la gent parla, per què
està malament?» Una cosa estava clara: «el cinema existent no
expressava la nostra realitat, no tenia representativitat cultural».
Perquè en tingués, calia «crear una forma pròpia d’expressió, no
fer servir una preexistent, com feia la Vera Cruz».
16.
Potser Júlio Bressane, en reiterar a la dècada de 1990 (poc
abans del seu Miramar [1997]) que el cinema «és un organisme
intel·lectual massa sensible, no només sensible, sinó massa
sensible» i que aquest massa «empeny, força el cinema a buscar
els seus límits», a fer «frontera amb totes les arts i amb gairebé
totes les ciències», Bressane amb aquesta afirmació sembla
prosseguir i ampliar el que Mário de Andrade va dir a la dècada
dels vint (poc abans de la seva «novel·la cinematogràfica», Amar,
verbo intransitivo [1927]): el cinema, com que és un art impur,
és «l’eureka! de les arts pures». Impuresa, mescla, multiplicitat
de llenguatges, l’art sentit com el procés de muntatge de variats i
diferents materials i influències. Potser una influència semblant
a l’exercida pel cinema en les arts pures al començament del segle
XX la tingui ara la televisió sobre el cinema. En mesclar, amb

una impuresa encara més gran, lliçons del teatre, de la música,
de la literatura i del mateix cinema, la televisió ha desenvolupat
una forma de comunicació que porta l’espectador a comportarse de manera desatenta davant de la imatge per atendre els
interessos d’ella, televisió, i d’ell, espectador: Ella procura
fragmentar i repetir el que mostra per tornar la conversa més
fàcil de seguir; ell procura veure la televisió al mateix temps en
què veu i fa qualsevol altra cosa, lliure de l’atenció concentrada,
exclusiva, que sol dedicar a la pantalla de cinema. Tal com un
dia, davant del cinematògraf dels germans Lumière, per escapar
del tren de La Ciotat que amenaçava amb saltar de la pantalla
cap a dins de la sala, l’espectador tancà els ulls, girà el rostre,
esbossà un gest de fuga, avui tant se val quin malson amenaci
amb saltar de la televisió cap a dins de casa, ell manté els ulls
ben oberts però no fixa l’atenció enlloc. Procura defensar-se del
que veu sense deixar de veure. Amb la televisió a la sala, estar
a casa és al mateix temps estar fora de casa, en un lloc/altre, on
és possible comportar-se com la Ninhinha d’A Terceira Margem
do Rio (1995), de Nelson Pereira dos Santos: per atendre el desig
de l’àvia, la noia fica la mà dins de la imatge i porta cap a la sala
els bombons de l’anunci a la televisió. La casa com aquest lloc
altre, terra de ningú, en cap cas realitat, la imatge, ella també,
de tant en tant estén la mà cap a fora del televisor per agafar
alguna cosa. Davant de la televisió l’espectador pot repetir-se a
si mateix el que el portuguès Pedro diu al brasiler Paco acabat
d’arribar a Lisboa a Terra Estrangeira: «Això d’aquí no és un lloc
per trobar-se amb ningú. És el lloc ideal per perdre algú, o per
perdre’s un mateix».
17.
Imaginem que abans de la dècada de 1960 intentéssim escriure
abans de parlar, com si una llengua pogués néixer primer com
a escriptura per només a continuació sorgir com a parla; o que
busquéssim escriure el cinema que es parlava a Hollywood.
Vidas Secas i Dios y el diablo en la tierra del sol sorgeixen en
un moment en què es feia cinema com a il·lustració d’una idea
pensada abans de la imatge, pensada per escrit –i de tant en
tant pensada per un altre, pensada fora, on, segons semblava,
es pensava millor–. Imaginem que llavors el cinema fos pensat
com una manera de coordinar una limitada possibilitat de
composar imatges (close-up, primer pla, pla general, picat,
contrapicat, camp i contracamp, panoràmiques, travellings,
tilts): la imatge feta amb la càmera en mà (a la vegada tots
aquells enquadraments i cap d’ells) i les improvisacions durant
les filmacions ben aviat sorgiren com les marques més fortes de
les nostres pel·lícules a la dècada de 1960. En realitat filmar així,
revelant més la presència nerviosa de la càmera que l’escena
pròpiament dita, fou una intervenció creativa per tornar la
parla cinematogràfica més complexa. Tierra en trance (Terra
em Transe, 1967), de Glauber, és un bon exemple: l’escena
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s’improvisa no perquè no hagués estat convenientment pensada
abans en el guió, sinó perquè continuava essent pensada a la
filmació; la imatge tremolava no per una mancança o la menor
habilitat de l’operador, sinó perquè llavors la realitat es discutia
així, discurs nerviós i tremolós. Llavors el cinema pensava el
guió com un desafiament a la filmació, la filmació com un
desafiament al muntatge i la pel·lícula com un tot com un
desafiament a la mirada. El cinema es pensava com a expressió
al mateix temps acabada, llesta, a la pantalla, i inacabada,
part d’un procés que no s’esgota en la projecció: provocador
d’imatges, còpia de treball, copió perquè l’espectador netegi i
posi en ordre en la imaginació.
18.
Imaginem que la qüestió pugui ser pensada al mateix temps
com a ostra (Brasil és tot) i vent (tot és Brasil).
19.

per la insensibilitat del pare que interna el fill a un hospici
per lliurar-se de la vergonya de veure’l drogat a Bicho de Sete
Cabeças (2001) de Laís Bodanzky; per la figura tràgica del pare
del Tonho i del Pacu a Detrás del sol (Abril Despedaçado, 2001)
de Walter Salles; i per l’absència del pare de la Branquinha i
del Japa a Como Nascem os Anjos (1996) de Murilo Salles; i per
l’absència del pare de Estación central de Brasil.
El retrobament amb el pare/país5 es fa amb tota l’ambigüitat i
la tragicitat que la història de la Dora i en Josué confereix a la
imatge del pare, al mateix temps la figura que en Josué admira
sense conèixer, que en Moisés menysprea per haver-se destruït
en la beguda i que l’Isaías espera veure de tornada a casa, a la
família, al treball amb la fusta; és el borratxo groller i insensible,
la Dora no ho oblida, que abandonà la família, que un dia intentà
conquistar la pròpia filla en trobar-la al carrer i no reconèixerla; és també el maquinista afectuós, la Dora acaba recordant,
que un dia deixà que la filla, llavors una nena, conduís el tren
en què treballava. La retrobada és també la recuperació d’una
manera de mirar entestada a inventar el país a través del cinema
–o viceversa, perquè la invenció d’un seria la invenció de l’altre:
crear una imatge capaç d’expressar el país seria crear el cinema
i després el país a la seva imatge i semblança, imatge nació–.

Imaginem una imatge interessada no simplement a revelar
el que mira sinó també la seva manera de mirar; vegem, per
exemple, la història de la professora jubilada que per guanyarse la vida escriu cartes per a persones que no saben llegir, com
si ella fos una metàfora del procés de renaixement del cinema
brasiler després de la paralització imposada entre 1990 i 1993
per la corrupció del Govern Collor. Estación central de Brasil
no fou pensada per composar tal metàfora, però pot també (un
cop entesa en la seva essència) veure’s així, com la història del
renaixement de la mirada: podíem de nou contar històries en
una llengua que ens és comuna i pròpia, redescobrir el país,
descobrir-nos com a part d’un determinat espai i temps. La
pel·lícula passa per paisatges i personatges que marcaren el
cinema parlat de la dècada dels seixanta –el Nord-est, el sertão,
els emigrants, els pelegrins, el treballador comú de la perifèria
de les grans ciutats–; efectua en sentit contrari la migració dels
personatges de Vidas Secas, acompanya la trajectòria d’una
dona que viu un procés de ressensibilització. L’expressió usada
per Walter Salles defineix l’experiència de la Dora i per extensió
la del cinema brasiler en els darrers anys. Les pel·lícules i els
espectadors, el cinema com un tot, ha passat per un procés
de ressensibilització. Aquest procés és de certa manera una
retrobada amb el pare (el vell Cinema Novo, i a través d’ell una
retrobada amb tot allò amb què va dialogar) i amb el país. És
la comprensió del país en una imatge que té una mica del pare
protector i castrador de La ostra y el viento, passa per l’autoritari
impotent que pren possessió paterna dels fills que no són d’ell
a Yo, tú, ellos (Eu, Tu, Eles, 2000) d’Andrucha Waddington;

Imaginem que el nostre com a solució del nostre també pogués
estar més enllà de les nostres fronteres. És el que sembla
proposar Alex Viany a la pàgina d’obertura del seu Introdução
ao cinema brasileiro (1959), en muntar un vers de Noel Rosa
de 1930 («la samba, la promptitud i altres bossas/ són nostres
coses, són coses nostres»6) al costat d’una frase d’Álvaro Lins
de 1956: «no ens podem prendre el luxe de ser “ciutadans del
món” perquè encara no som suficientment homes de la nostra
regió i del nostre país, és a dir, homes degudament impregnats
del sentiment de la terra, de la societat, de la cultura brasilera»,
ni «aspirar a una posició internacional mentre no haguem
consolidat una forta situació nacional. Això tant en art com
en política». I encara, en el tros que obre la cita, subratlla:
«És necessari realitzar el nacionalisme en literatura i art.
Realitzar una emancipació en l’ordre de la cultura com es parla

5. Joc de paraules en l’original: «pai/país».

6. Veure nota 1.
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20.
Imaginem que la qüestió pugui ser pensada amb la Marcela
(l’ostra?), que el pare opressor manté presa a l’illa, com a
germana d’en Josué (el vent?), que recorre el país del Sud-est al
Nord-est a la recerca del pare que no coneix.
21.

IMAGINACIÓ

d’emancipació econòmica. Necessitem pensar Brasil en termes
nacionals i en termes d’Amèrica, principalment d’Amèrica del
Sud».
L’Amèrica Llatina com a cosa nostra: 1959, Glauber veu en
la pel·lícula mexicana Raíces (1953) de Benito Alazraki una
contribució «per al futur del llenguatge cinematogràfic a
Mèxic, als països llatins i principalment a Argentina i Brasil»;
1961, des de Salvador, fins i tot abans d’acabar Barravento
(1962), Glauber proposa en una carta a Alfredo Guevara de
l’Institut Cubà de l’Art i Indústria Cinematogràfics una trobada
internacional de cineastes independents d’Amèrica Llatina amb
l’exhibició de pel·lícules i discussions dels problemes comuns;
1967, a Viña del Mar, a Xile, es realitza la primera trobada de
cineastes d’Amèrica Llatina; art impur i contradictori, el que
per massa sensible fa frontera amb tot, el cinema començava a
proposar una imatge nació, una extensió del nostre: «la noció
d’Amèrica Llatina supera la noció de nacionalismes». L’altre,
l’avantguarda, l’interlocutor, el nostre fet per nosaltres mateix7
estava aquí mateix o aquí al costat.
22.
Potser amb les mateixes paraules, les mateixes afirmacions, i
fins i tot influències de les mateixes pel·lícules i textos per a
la invenció d’un cinema brasiler, els directors es referissin a
coses diferents a començaments de la dècada de 1950 (podríem
dir que llavors es buscava una fórmula?) i a començaments
de la dècada de 1960 (podríem dir que llavors es buscava un
procés?). La fusió de l’expressionisme alemany (la llum intensa
privilegia un punt de l’escena) amb el Neorealisme italià (la llum
suaument escampada per tota l’escena) d’O Cangaceiro de Lima
Barreto o El pagador de promesas (O Pagador de Promessas,
1962) d’Anselmo Duarte. La fusió de la imatge neorealista
feta en escenaris naturals amb el paisatge de Rio, a Agulha no
Palheiro (1952) d’Alex Viany i Rio, 40 Graus (1955) de Nelson
Pereira dos Santos, i amb el de São Paulo a O Grande Momento.
Potser sigui possible veure en aquestes fusions el començament
d’una nova relació en què el cinema estranger deixava de
ser un model i passava a ser un interlocutor. Un comiat de

les paròdies (un exemple: Nem Sansão nem Dalila [1954] de
Carlos Manga en lloc de Sansón y Dalila [Samson and Delilah,
1949] de Cecil B. De Mille). Un comiat de les imitacions d’estil
i gèneres europeus o nord-americans (un exemple: O Ébrio
de Gilda de Abreu [1946] en lloc de Días sin huella [The Lost
Weekend, 1945] de Billy Wilder. D’altres: Walter Hugo Khoury,
O Estranho Encontro [1958], en lloc de Bergman; Rubem
Biáfora, Ravina [1959], en lloc de Wyler). Un interlocutor: de
la mateixa manera que, el 1969, en un seminari obert i informal
amb la participació de Hirszman, Joaquim, Escorel, Sarno i
David Neves, entre d’altres, Glauber reinventà Eisenstein per
mitjà de la lectura i de la discussió del seu treball teòric.
23.
Imaginem: potser no imaginem tant com caldria. En el que la
revista Time anotà el 26 d’abril de 1999 en anunciar el llançament
de Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (Star Wars:
Episode 1 – The Phantom Menace), de George Lucas, es troba,
més que una amenaça, un perill real i immediat: avui, tot allò
que es pot somniar, la tecnologia digital pot realitzar-ho en el
cinema: «if you can dream it, you can see it». Quelcom no va
bé en els somnis quan somniem tan sols el que es pot realitzar
ben aviat. En afirmar la tecnologia per sobre de la capacitat
de somniar, la revista tan sols repeteix el principal reclam
promocional de Hollywood, reitera la sensació comuna que la
tecnologia pensa, imagina i realitza per nosaltres. En el món de
l’expressió tecnològica, l’avantguarda sembla haver-se quedat
enrere –per això mateix a Recife, com explica Cláudio Assis,
durant l’època universitària ell, Lírio Ferreira i d’altres tenien un
grup artístic anomenat Vanretro, la Vanguarda Retrógrada–.
Les pel·lícules produïdes per la gran indústria de l’audiovisual,
per sobre de les històries que expliquen, reafirmen que el que
compta realment és la tecnologia, tot el que es podia imaginar
ja fou imaginat.
En aquest escenari, no és difícil imaginar el que cal fer:
imaginem. •

7. Veure nota 2.

Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. IV · Nº 9 · 2016

77

JOSÉ CARLOS AVELLAR

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
ANDRADE, Mário de (1927). Amar, verbo intransitivo: Idilio.
São Paulo: Casa Ed Antonio Tisi.
FANON, Frantz (1961). Les Damnés de la Terre. Paris: La
Découverte.
GALVÃO, Maria Rita (1981). Burguesia e cinema: o caso Vera
Cruz. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, Embrafilme.
GUTIÉRREZ ALEA, Tomás (1982). Dialéctica del espectador.
La Havana: Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
MATTOS, Carlos Alberto de, SARNO, Geraldo, BENTES,
Ivana, AVELLAR, José Carlos (1996) Walter Lima Junior:
reinventar a luz, com alguma originalidade. Cinemais, Vol. 1,
Setembre-Octubre 1996, pp. 7-30.

OITICICA, Hélio (1966). Situação da Vanguarda no Brasil.
FIGUEIREDO, Luciano, PAPE, Lygia, SALOMÃO, Waly (orgs.)
(1986). Aspiro ao Grande Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco.
PASOLINI, Pier Paolo (1995) Empirismo eretico. Milano:
Garzanti.
ROCHA, Glauber (1963). Revisão crítica do cinema brasileiro.
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
VIANY, Alex (1959). Introdução ao cinema brasileiro. Rio de
Janeiro: Instituto Nacional do Livro.
VIANY, Alex (2001). O processo do Cinema Novo. Rio de
Janeiro: Aeroplano Editora.

JOSÉ CARLOS AVELLAR
José Carlos Avellar (1936-2016) fou un dels principals teòrics
del cinema brasiler i llatinoamericà. Crític del diari Jornal do
Brasil durant més de vint anys, escriví llibres de referència com
O Cinema Dilacerado (1986), A ponte clandestina – Teorias de
cinema na América Latina (1995), Glauber Rocha (2002) i O
chão da palavra: Cinema e literatura no Brasil (2007). Al llarg
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de la seva vida també ocupà diferents càrrecs en institucions
vinculades al cinema, com ara director de la Cinemateca del
Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro (1991-1992),
director-president de RioFilme (1994-2000), president
del consell del Programa Petrobrás Cinema (2001-2009) i
vicepresident de FIPRESCI (1986-1995).
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TEN BRINK, Joram i OPPENHEIMER, Joshua
(eds.) Killer Images. Documentary Film, Memory
and the Performance of Violence
Wallflower Press, New York, 2012, 330 pp.
Bruno Hachero Hernández
«Cinema has long shaped not only how political violence, from
torture to warfare to genocide, is perceived, but also how it is
performed»
A partir d’aquesta idea seminal, que els editors llancen en la
introducció a aquest Killer Images, és fàcil veure els vincles
profunds que uneixen aquesta obra teòrico-analítica amb el
díptic indonesi de Joshua Oppenheimer, format per The Act of
Killing (2012) i The Look of Silence (2015). Tant la producció
de tots dos llargmetratges com la realització d’aquest volum
emanen del projecte Genocide and Genre de la University of
Westminster, que dirigeix el mateix Joram ten Brink i proposa
«desenvolupar metodologies cinematogràfiques innovadores
per explorar la memòria, les històries i les performances de
fets de violència genocida». Un projecte que es desplega en la
intervenció cinematogràfica, però també en la reflexió teòrica
que explora els vincles entre horror, memòria i cinema, en la
qual, en virtut de la doble condició acadèmica i cinematogràfica
dels editors, participen teòrics i cineastes. Des de la convicció
del paper fonamental del cinema en aquestes pràctiques
violentes, ten Brink i Oppenheimer proposen en aquest volum
un acostament col·lectiu a les possibilitats, límits i preguntes
que la imatge cinematogràfica planteja avui dia en relació a la
violència política.
D’imatges que guareixen a imatges que assassinen, la cartografia
d’obres analitzades en aquest volum excedeix el cinema i aborda
també la imatge televisiva, l’animació, el videoactivisme o la
fotografia, teixint un corpus en què s’emmarquen diferents
possibilitats de la imatge per documentar la violència, però
també un possible camí cinematogràfic que ens porta de
Glauber Rocha, Jean Rouch, Jean-Luc Godard, Claude
Lanzmann o Peter Watkins a diversos cineastes contemporanis
que han abordat el tema des de posicions problemàtiques i
innovadores: Harun Farocki, Avi Mograbi, Rithy Panh, Errol
Morris i el mateix Joshua Oppenheimer.
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A l’estudi que obre el volum, Thomas Keenaan desvetlla com la
imatge pot derivar en camp d’acció per a la violència a partir
del seu propi reclam; una càmera de TV durant la Guerra de
Bòsnia, podia matar. Una idea clau per entendre el cinema
d’Avi Mograbi en els checkpoints israelians, o la resistència
videogràfica de col·lectius com Burma VJ o de l’artista xinès
Ai Wei Wei, per mencionar un exemple no tractat en el llibre.
Davant d’això, l’ús d’imatges virtuals per a l’entrenament
o tractament postraumàtic de soldats revela una doble
potencialitat de la imatge per accedir a l’horror. Indagant en
aquesta mateixa direcció a partir de l’estudi dels documentals
sobre el genocidi nazi, Brian Winston analitza com la frontera
de la representació que Lanzmann volia haver delimitat a la
seva Shoah (1985) queda superada per l’animació com a forma
visual capaç d’aconseguir l’ostranénie o estranyament enfront
de l’horror. Per la seva banda, Joran ten Brink aborda el reenactment en el cinema com un procés de pensament crític pres
de la historiografia. Ten Brink es pregunta per les possibilitats
d’aquest mètode, el referent cinematogràfic del qual troba a La
Commune (Paris, 1971) (2000) de Peter Watkins, per accedir
a un coneixement nou sobre la violència. En les darreres
intervencions es cristal·litzen diverses possibilitats fílmiques
afins a aquesta idea: Rithy Panh, el testimoni i l’arxiu en el
genocidi cambodjà; Avi Mograbi i el soldat assassí de Z32
(2008); Errol Morris i les imatges d’Abu Ghraib, i Joshua
Oppenheimer que, en una reflexió amb Michael Uwemedino,
aporta el concepte de performance arqueològica com un mètode
cinematogràfic que treballa a través dels gestos, rutines i rituals
del passat per posar-lo en escena des del present. Un mètode
que es desplega en un doble procés: d’una banda, l’excavació
històrica, que pressuposa estrats diferents en els quals anar
aprofundint de mica en mica, i la reconstrucció histriónica, que
afegeix capes de sentit des de la performance i la posada en
escena, i que constitueix la base del dispositiu cinematogràfic
de The Act of Killing.

KILLER IMAGES. DOCUMENTARY FILM, MEMORY AND THE PERFORMANCE OF VIOLENCE

Amb tot això, aquest Killer Images s’obre davant del lector com
una reflexió plural que parteix d’una acurada hermenèutica
de les imatges per indagar sobre noves possibilitats d’afrontar
la violència política des del cinema. El cos i la paraula són,
en el performatiu, formes d’escriptura del real. Davant d’això,
el cinema, com a forma d’operar des del cos i la imatge, pot
ser una poderosa via d’investigació sobre el mal per restituir
una memòria on pesen massa silencis. Les pel·lícules
d’Oppenheimer en són un exemple, de com la recerca

cinematogràfica pot transvasar-se a la pràctica, i de com el
principal valor d’aquestes pàgines resideix en la seva voluntat
d’obrir camí teòric a la creació cinematogràfica, apuntalant les
bases de tot un moviment cinematogràfic contemporani entorn
de l’horror i les seves pràctiques, que, pel camí, sembla voler
reinventar el cinema documental, amb un peu dins i un altre
més enllà, on la teoria treu el cap. •
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MONTIEL, Alejandro; MORAL, Javier i CANET,
Fernando (coord.) Javier Maqua: más que un
cineasta. Volums 1 i 2
Shangrila Ediciones, Santander, 2016, 354 p.p. (vol. 1) i 390 p.p. (vol. 2)
Alan Salvadó Romero

Explicava el recentment desaparegut Abbas Kiarostami, en
el documental de Jean-Pierre Limosin, Verdades e ilusiones
(Vérités et songes, dins de la sèrie Cinéma, de notre temps,
1994), que mai va esforçar-se a ser cineasta ni va planejar serho. Simplement es deixà portar i foren els meandres o zigzags de la vida els que l’acostaren o l’allunyaren de la riba del
cinema. Deia: «Als meus 53 anys encara no sé quina és la meva
professió. Vivim amb un ofici provisional». Poques vegades
un motiu visual, com és el camí en forma de Z de Kiarostami,
defineix i il·lustra tan bé la trajectòria (i filosofia) d’un cineasta
que també va ser poeta, fotògraf, pedagog audiovisual (si així
podem definir el seu treball al Centre Kanun), entre d’altres
coses.
Evoquem aquesta imatge seminal, la del camí en zig-zag, per
tractar d’il·lustrar: d’una banda, el recorregut que planteja el
díptic Javier Maqua: más que un cineasta, que han coordinat
i compilat (en un rigorós treball arqueològic i de recerca)
Alejandro Montiel, Javier Moral i Fernando Canet, i, d’altra
banda, la trajectòria (pluridisciplinària) del mateix Javier
Maqua, autor nascut a Madrid que va deixar la seva formació
de biòleg per transitar, des de finals dels anys 60 i amb una
actitud de certa militància i resistència, pel cinema (com a
director i guionista), la crítica cinematogràfica, la televisió,
la novel·la, el teatre i la ràdio, obtenint en molts dels casos
notables reconeixements com el Premi Ondas, el Premi
Nacional de Radiodifusió o el Premi Cafè Gijón. Maqua,
prototip de l’“ofici provisional” de què parlava Kiarostami, és
d’aquells artistes que s’han deixat portar per la seva curiositat
i inquietud d’experimentació i aprenentatge, sense tenir un
pla preconcebut; vivint, per exemple, el cinema no com una
obsessió de direcció única, sinó com una via més per pensar i
narrar; en definitiva, una forma més de viure, tal com ell mateix
explica a l’entrevista amb Marta Sanz que obre l’aproximació a
la seva obra.
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En aquest sentit, és interessant destacar que moltes vegades
la història del cinema és monopolitzada per alguns noms,
representants de trajectòries lineals sorgides de les passions i
obsessions cinèfiles (tant per part dels directors com per part
de la mateixa crítica); però també existeix una altra història del
cinema, de la qual participa precisament el díptic Javier Maqua:
más que un cineasta; història menys coneguda, protagonitzada
per aquells que s’acosten al cinema no tant com una forma
de sadollar un desig pulsional irrefrenable sinó com un atzar,
un imprevist, un esglaó més en el camí que no ve traçat per
endavant. Es tracta d’una història del cinema (a contracorrent)
més derivativa i erràtica, on els recorreguts dels autors són
difícilment traçables sota una lògica causal. Aquest és el cas
de Javier Maqua, representant d’un cinema viscut com una
peça més d’un trencaclosques vital i artístic; imatge wellesiana
(o millor kanesiana), la del trencaclosques, que també esdevé
motiu visual, per definir el conjunt de la seva obra polièdrica.
Aquí resideixen, doncs, dues de les dificultats que comporta
acostar-se a una figura tan singular i particular com la de l’artista
madrileny: el seu desconeixement per part d’una majoria
(a causa del seu aparent “rol secundari” en el panorama del
cinema espanyol des de la transició fins a la contemporaneïtat)
i les múltiples arestes que presenta el conjunt de la seva obra.
No obstant, el díptic Javier Maqua: más que un cineasta resol
aquestes dificultats tant en la seva estructura interna (l’anàlisi
detallada de les seves obres [pel·lícules, guions, novel·les i obres
de teatre] per part d’especialistes en cadascuna de les disciplines
practicades per Maqua i una compilació variada dels seus textos
més representatius), com en el seu plantejament dialògic entre
la vida i obra de Maqua (analitzades en el primer volum) i el
seu pensament (recollit en el segon). La idea del díptic, doncs,
com una forma de zigzaguejar a través de l’univers Maqua,
sense l’obligació de seguir necessàriament una cronologia, per
així descobrir progressivament una coherència artístico-vital:

JAVIER MAQUA: MÁS QUE UN CINEASTA. VOLUMS 1 I 2

un punt de vista crític traslladat tant en els seus relats com en
les seves reflexions. Així, per exemple, l’anàlisi de l’experiència
en el docudrama televisiu, Vivir cada día (1983-88), dialoga
amb les seves idees sobre les fronteres entre gèneres exposades
en textos remarcables i pioners en el camp com «El autor en
las fronteras de la ficción» (1992) o «Apuntes para una historia
de las relaciones entre la realidad y la ficción en la televisión
española» (1996); o bé, l’anàlisi de Manuel Vidal Estévez de
la sòrdida i esperpèntica Chevrolet (1997) contraposat amb el
brillant i visceral text (contracrònica de les conseqüències dels
tumultuosos anys 80) titulat «El último pico» (1995), on Maqua
narra els últims dies viscuts entre l’actor José Luis Manzano i
el director Eloy de la Iglesia. Sens dubte, un dels millors textos
que conté la compilació realitzada pels autors, i que defineix bé
la mirada de Maqua, que, com bé apuntava Alejandro Montiel
a Algo, y solo algo, del cine de Javier Maqua (2009)1, té una mica
de Stroheim: directa, real, despietada però al cap i a la fi, franca.

frontal la “impuresa” dels artistes i, segurament, un dels majors
assoliments del díptic Javier Maqua: más que un cineasta és el
de reivindicar aquesta “impuresa”. Reivindicació que no és gens
casual ni innocent si tenim en compte el context contemporani
en què s’emmarca: d’una banda, la creixent especialització
del coneixement i la progressiva extinció de les humanitats
i dels polimàtics (terme amb què els autors defineixen la
transversalitat de Maqua); d’altra banda, una profunda crisi
econòmica, política i social, en què els fonaments d’allò que va
ser la transició espanyola estan enfonsats, igual que els ideals
d’aquella esquerra que va somiar un canvi social amb l’arribada
de la democràcia. Maqua, doncs, que va viure i narrar de prop
aquest període de transició, és més vigent que mai en aquest gest
de revisió d’aquella època per entendre l’actual. La consciència
política, ètica i moral que reflecteixen les obres i textos de
Maqua són en essència l’esperit que els autors del díptic volen
proclamar als quatre vents: “Més Maqua(s)!”. •

El diàleg creuat i el trànsit entre els diferents camps practicats
per Maqua (potser es troba a faltar una reflexió sobre el seu
treball radiofònic) que plantegen els dos volums ens el situen,
literalment, a la frontera, tant dels gèneres com de les arts,
un tema clau en la seva obra i una de les bases del seu ideari
artístic. S’ha parlat i reflexionat sobre la fórmula baziniana de la
“impuresa del cinema”, però poques vegades s’aborda de forma

1. MONTIEL, Alejandro (2009) Algo, y solo algo, del cine de Javier Maqua. El
Viejo Topo, Nº 255, abril 2009, p. 65. Barcelona: Ediciones de Intervención

Cultural, S.L. Al minidossier col·laboraren també Marta Sanz, Javier Moral i
Manuel Asín.
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